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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436841 Nr: 16931-11.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSNERD1CIDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/201-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1436841 Nº Único 1436841, o qual fora transladado 

para o processo Sistema CIA nº 0703850-40.2020.811.0001.

Auxiliar Judiciário

Decisão

 CIA n.º 0015734-47.2019.8.11.0000

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio, formulado pela 

servidora GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA, matrícula 336, Oficiala 

de Justiça, estatutária, estável pelo artigo 19 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, lotada na Central de 

Mandados - Comarca da Capital, no qual requer a concessão de 

licença-prêmio relativas aos quinquênios 2007/2012 e 2012/2017.

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

Informação n.° 002/2020/GRHFC, atestou a vida funcional da servidora, 

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

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) nos períodos ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

 Conforme entendimento adotado pela Administração do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, o servidor não preenche o requisito da 

efetividade para obtenção da concessão, consoante trecho da decisão 

proferida nos autos de Pedido de Conversão em espécie de 

licença-prêmio nº 191/2014 (CIA – 0155048-81.2014.811.0000), abaixo 

transcrita:

“(...) O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo, que ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo.

Ao contrário, a estabilidade condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e a princípio trata da superação de 

determinadas condições que, cumpridas, assegura ao servidor o direito de 

permanência no cargo.

Sobre o tema, vale invocar as lições de Hely Lopes Meirelles, verbis:

“Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público 

outorgada ao servidor que, nomeado para o cargo de provimento efetivo, 

em virtude de concurso público, tenha transposto o estágio probatório de 

três anos, após ser submetido a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade (CF, art. 41).

[...]

A efetividade, embora se refira ao servidor é apenas um atributo do cargo, 

concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser declarada 

no decreto de nomeação e no título respectivo (...).

Não há confundir efetividade com estabilidade, porque aquela é uma 

característica da nomeação e esta é um atributo pessoal do ocupante do 

cargo, adquirido após a satisfação de certas condições de seu exercício 

(...)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed. Malheiros Editores, 

páginas 422/423).

Embora se admita no ordenamento jurídico que os servidores que 

ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem 

observância da regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo a 

situação tratada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, é fato que a carta constitucional condicionou a efetividade à 

submissão a concurso público.

Assim, é correto concluir que os servidores declarados estáveis adquirem 

o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e 

vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, 

repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.

 Esse é o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 

19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 

11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.

É necessário que o servidor público possua além da estabilidade, 

efetividade no cargo para ter direito às vantagens à ele inerentes.

O supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não 

efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou 

aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes” (STF, Ag. Reg. 

No RE n. 400.343-1/CE, Rel. Min. Eros Grau, j. 17-7-2008)(sem destaque 

no original).

 No caso, a servidora ingressou no Poder Judiciário mediante contratação 

precária, sendo, posteriormente, declarada estável, em razão da 

excepcionalidade do art. 19 da ADCT, de modo que não detém a condição 

de efetivo. Assim, ao lhe ser concedido o benefício, desconsiderou-se tal 

fato, inquinando a validade do ato, o que de plano, autoriza sua revisão, 

em prestígio ao princípio da autotutela administrativa.

Nesse sentido é a lição de Odete Medauar:

“[...] Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e 

pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 

verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si 

própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá 

revogá-los” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, página. 130).

 E não destoa o entendimento sedimentado pela Súmula n. 473 do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial".(...)”

 Assim, ante a falta de requisito legal, INDEFIRO A CONCESSÃO da 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 16-8-2012 a 16-8-2017 à 

servidora GEZICA PEREIRA RAMOS DE OLIVEIRA e deixo de analisar o 

pedido referente ao quinquênio 16-8-2007 a 16-8-2012, por já ter sido 

apreciado conforme decisão do Presidente do Tribunal de Justiça no CIA 

n.º 0077542-29.2014.8.11.0000.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 CIA n.º 0002200-02.2020.8.11.0000

 Vistos, etc.

 RONALDO ALVES CORREA, matrícula 1742, Oficial de Justiça, estatutário 

não-concursado, lotado na Central de Mandados - Comarca da Capital, 

requer “... o reconhecimento e publicação do direito ao gozo de 

licença-prêmio por assiduidade relativamente ao período aquisitivo de 

12.11.1986 a 12.11.2016.”

 Por meio da Informação nº 008/2020/GRHF, de 29.1.2020, a Gestão de 

Recursos Humanos, relatou que o servidor ingressou no Poder Judiciário 
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mediante contratação precária (contrato temporário), ou seja, ele não 

detém a condição de efetivo, requisito necessário à concessão da 

Licença-Prêmio pleiteada.

 Comunicou também, que na ficha de licença-prêmio do servidor, constam 

anotações referentes aos quinquênios: de 12.11.1986 a 12.11.1991, de 

12.11.1991 a 12.11.1996, de 12.11.1996 a 12.11.2001, de 12.11.2001 a 

12.11.2006 e 12.11.2006 a 12.11.2011.

 Verifico que o pedido do servidor, referente ao quinquênio 12.11.2011 a 

12.11.2016, já foi objeto de apreciação conforme decisão proferida nos 

CIAs nº. 0035261-53.2017.8.11.0000 e nº. 0064044-84.2019.8.11.0000, 

disponibilizada nos DJE nº. 9992, de 3.4.2017 e DJE nº. 10600, de 

16.10.2019, tendo ele tomado ciência da decisão via e-mail funcional em 

4.4.2017 e 17.10.2019, respectivamente, não apresentando recurso.

 Assim, mantenho na íntegra, a decisão que indeferiu a concessão de 

licença-prêmio ao servidor RONALDO ALVES CORREA, referente ao 

quinquênio 12.11.2011 a 12.11.2016, por falta de amparo legal.

 No tocante à concessão da licença-prêmio dos quinquênios 1986/1991, 

1991/1996, 1996/2001, 2001/2006 e 2006/2011, julgo prejudicado, por já 

constarem anotados na ficha funcional do servidor.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

 CIA n.º 0701679-13.2019.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão de licença prêmio, formulado pelo 

servidor GUILHERME GARCIA NETO, matrícula 9673, Oficial de Justiça, 

contratado em caráter temporário, lotado na Central de Mandados da 

Comarca de Cuiabá - Comarca da Capital, no qual requer a concessão de 

licença-prêmio relativas aos quinquênios 2002/2007, 2007/2012 e 

2012/2017.

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

Informação n.° 003/2020/GRHFC, atestou a vida funcional do servidor, bem 

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

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) nos períodos ora requerido.

 Informou, ainda, que foi verificada a existência de procedimento idêntico, 

de nº 0727617-49.2016.8.11.0001, em nome do servidor, bem recurso 

interposto, conforme CIA nº 0011686-16.2017.8.11.0000.

 É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

 Conforme entendimento adotado pela Administração do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, o servidor não preenche o requisito da 

efetividade para obtenção da concessão, consoante trecho da decisão 

proferida nos autos de Pedido de Conversão em espécie de 

licença-prêmio nº 191/2014 (CIA – 0155048-81.2014.811.0000), abaixo 

transcrita:

“(...) O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal consagra a regra de que 

“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos”, de modo, que ao 

submeter-se à regra geral, o servidor adquire a qualidade de efetivo.

Ao contrário, a estabilidade condiciona-se ao preenchimento de etapas 

subsequentes ao provimento do cargo, e a princípio trata da superação de 

determinadas condições que, cumpridas, assegura ao servidor o direito de 

permanência no cargo.

Sobre o tema, vale invocar as lições de Hely Lopes Meirelles, verbis:

“Estabilidade é a garantia constitucional de permanência no serviço público 

outorgada ao servidor que, nomeado para o cargo de provimento efetivo, 

em virtude de concurso público, tenha transposto o estágio probatório de 

três anos, após ser submetido a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade (CF, art. 41).

[...]

A efetividade, embora se refira ao servidor é apenas um atributo do cargo, 

concernente à sua forma de provimento, e, como tal, deve ser declarada 

no decreto de nomeação e no título respectivo (...).

Não há confundir efetividade com estabilidade, porque aquela é uma 

característica da nomeação e esta é um atributo pessoal do ocupante do 

cargo, adquirido após a satisfação de certas condições de seu exercício 

(...)” (in Direito Administrativo Brasileiro, 29ª ed. Malheiros Editores, 

páginas 422/423).

Embora se admita no ordenamento jurídico que os servidores que 

ingressaram no serviço público de forma transversa, ou seja, sem 

observância da regra contida no artigo 37, inciso II, da Constituição 

Federal, obtenham estabilidade de forma excepcional, a exemplo a 

situação tratada pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, é fato que a carta constitucional condicionou a efetividade à 

submissão a concurso público.

Assim, é correto concluir que os servidores declarados estáveis adquirem 

o direito de permanecer no cargo, porém, sem desfrutar dos direitos e 

vantagens a ele vinculados, uma vez que não possuem efetividade, o que, 

repise-se, só pode ser alcançado por meio de concurso público.

 Esse é o entendimento que prevalece no Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 

19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 

11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.

É necessário que o servidor público possua além da estabilidade, 

efetividade no cargo para ter direito às vantagens à ele inerentes.

O supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não 

efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no 

cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou 

aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes” (STF, Ag. Reg. 

No RE n. 400.343-1/CE, Rel. Min. Eros Grau, j. 17-7-2008)(sem destaque 

no original).

 No caso, a servidora ingressou no Poder Judiciário mediante contratação 

precária, sendo, posteriormente, declarada estável, em razão da 

excepcionalidade do art. 19 da ADCT, de modo que não detém a condição 

de efetivo. Assim, ao lhe ser concedido o benefício, desconsiderou-se tal 

fato, inquinando a validade do ato, o que de plano, autoriza sua revisão, 

em prestígio ao princípio da autotutela administrativa.

Nesse sentido é a lição de Odete Medauar:

“[...] Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e 

pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 

verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por si 

própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, poderá 

revogá-los” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, página. 130).

 E não destoa o entendimento sedimentado pela Súmula n. 473 do Supremo 

Tribunal Federal, verbis:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial".(...)”

 Assim, ante a falta de requisito legal, INDEFIRO A CONCESSÃO da 

licença-prêmio, referente ao quinquênio 1º.11.2012 a 1º.11.2017 ao 

servidor GUILHERME GARCIA NETO e deixo de analisar o pedido referente 

aos quinquênios 1º.11.2002 a 1º.11.2007 e de 1º.11.2007 a 1º.11.2012, 

por já terem sido apreciados, conforme decisão no CIA n.º 

0727617-49.2016.8.11.0001 e CIA nº 0011686-16.2017.8.11.0000 

(recurso).

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0702217-91.2020.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) VALDINETE MARIA MENDES DE SOUZA, Matrícula 21824, 

Analista Judiciário, lotado(a) no(a) Quarto Juizado Especial Cível - 

Comarca da Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2015/2020.

  A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital, por meio da 
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Informação n° 004/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidora é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio , formulados 

por servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da 

Magistratura.

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

VALDINETE MARIA MENDES DE SOUZA, a fim de conceder a 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 18.1.2015 a 18.1.2020, 

condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observada 

a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias. Após, arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0000408-13.2020.8.11.0000

 Vistos, etc.

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

servidor(a) SONIA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA, Matrícula 8186, Oficial 

de Justiça, lotado(a) no(a) Central de Mandados - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

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

Informação n° 005/2019/GRHFC, comunicou que o(a) servidora é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT N. 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versam sobre requerimentos referentes à licença-prêmio , formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 15.10.2014 a 15.10.2019, condicionando o 

gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste 

e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA Nº:

0703857-32.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE:

Fábio Luis de Mello Oliveira – OAB/MT 6.848-B

Vistos etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, defiro o 

credenciamentodo estagiário William Batista Prado (OAB/MT 23612/E) nos 

moldes do pedido.

 Às providências.

Após arquive-se.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA nº 0750268-70.2019.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) THAIS COLUCCI BATISTA, Matrícula 21761, Técnico Judiciário, 

lotado(a) no(a) Juizado Volante Ambiental - JUVAM - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

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

Informação n° 006/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidora é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 
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Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

COLUCCI BATISTA, a fim de conceder a licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 9.12.2014 a 9.12.2019, condicionando o gozo à prévia 

solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0703137-65.2020.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) MARIA EDILEUDA SILVA SOUSA CAMPOS, Matrícula 5867, 

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

Capital - SDCR, referente ao quinquênio 2015/2020.

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

Informação n° 007/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versa m sobre requerimentos referentes à licença-prêmio , formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

EDILEUDA SILVA SOUSA CAMPOS, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 23.1.2015 a 23.1.2020, condicionando o gozo 

à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste e a 

conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152718 Nr: 32947-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE ALMEIDA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL, JOAQUIM 

DIAS SANTANA, 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, JOSÉIAS DA SILVA - OAB:13.456-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço nº 01/2020 e 

CNGC, intimar a parte autora para no prazo de 5 dias proceder com a 

apresentação de procuração original, regularizando o feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1420258 Nr: 13422-72.2019.811.0041

 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 APARECIDO MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por EDILSON APARECIDO 

MAGALHÃES, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

GRÁFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP, que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1426937 Nr: 14826-61.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: ELLEN JESSIKA DA SILVA GONÇALVES VIEIRA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por ELLEN JESSIKA DA 

SILVA GONÇALVES VIEIRA , por dependência aos autos da recuperação 

judicial de EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME E OUTRO, que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1405792 Nr: 10283-15.2019.811.0041

 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: FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E 

HOSPITALIDADE DE MT-FETRATUH, DIVINO MARQUES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUERINA DE ASSIS DA SILVA - 

OAB:21504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por FEDERAÇÃO DOS 

TRABALHADORES E HOSPITALIDADE DE MT- FETRATUH, por 

dependência aos autos da recuperação judicial de FASHION TUR 

VIAGENS E TURISMO - ME, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1418183 Nr: 12992-23.2019.811.0041

 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: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SINDUSCON/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER POLISEL 

- OAB:7007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por SINDICATO DAS 

INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SINDUSCON/MT, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

LARE CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1429373 Nr: 15206-84.2019.811.0041

 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: AGNALDO JESUS DOS REIS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por AGNALDO JESUS 

DOS REIS, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1428232 Nr: 15037-97.2019.811.0041

 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: GUILHERME PRADO DE ARAUJO, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18.303/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por GUILHERME PRADO 

DE ARAÚJO, por dependência aos autos da recuperação judicial de DSS 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1432694 Nr: 15890-09.2019.811.0041

 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: CRISTÓVÃO SILVA DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por CRISTÓVÃO SILVA 

DE ALMEIDA, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ENSERCON ENGENHARIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320356 Nr: 13283-57.2018.811.0041

 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: NATIA CAMPOS SOARES, FABIOLA BRITO DE FREITAS

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

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

OAB:18763-A, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

I - Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 99, mediante recibo nos autos.

II - Após, dar-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1332793 Nr: 16176-21.2018.811.0041

 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: ADILSON FERREIRA DE CEZAR, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZIS PEREIRA 

FILHO - OAB:5581, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1403665 Nr: 9754-93.2019.811.0041

 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 JOÃO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por ANTONIO JOÃO 

DOS SANTOS, por dependência aos autos da falência de COTTON KING 

LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1344875 Nr: 18726-86.2018.811.0041

 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: MARLLON MAIKON QUEIROZ NASCIMENTO, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 48), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-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: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 33, mediante recibo nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847012 Nr: 50562-53.2013.811.0041

 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: MARIA ROSELI MENEZES, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 62), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 937228 Nr: 53208-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JUNIOR, WILBER NORIO OHARA

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

LTDA, SILVANA COMPAGNONI FINGER, ANKER COMERCIO DE AUTO 

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

WERNER FINGER, GUSTAVO WERNER FINGER

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

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

OAB:15401/MT

 Visto.

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado à fl. 114, declaro extinto o feito sem resolução do 

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

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

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1416480 Nr: 12603-38.2019.811.0041

 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: TRANSPIPA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por TRANSPIPA LTDA, 

por dependência aos autos da recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA 

E PARCERIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1406278 Nr: 10362-91.2019.811.0041

 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: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARRUDA, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AVANCO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - 

OAB:3020/MT, JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - OAB:3050/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-A

 Visto.

SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARRUDA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

CONSTRUTORA AVANÇO LTDA – ME, com sua consequente inclusão do 
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valor de R$ 15.243,35, no quadro geral de credores.

A recuperanda se manifesta favorável à habilitação de crédito do autor 

nos termos pleiteado na exordial (fls. 43/44).

O Administrador Judicial aduz que o valor pretendido pelo habilitante está 

em desconformidade com o que preconiza a Lei, devendo, portanto, ser 

habilitado apenas o valor de R$ 14.292,95, valor este atualizado nos 

termos do art. 9º, II, da Lei de Regência (fls. 48/62).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito no valor indicado 

pelo administrador judicial (fls. 63/65).

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$ 15.243,35, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001020-59.2014.5.23.0005.

Em que pese o habilitante tenha informado que o seu crédito perfaz a 

importância de R$ 15.243,35, verifico que o mesmo foi atualizado após a 

data do pedido de recuperação judicial, contrariando assim, o que 

estabelece o art. 9º, II, da Lei 11.101/05, de modo que o montante a ser 

habilitado deve ser o indicado pelo administrador judicial no valor de R$ 

14.292,95, obedecendo aos parâmetros legais.

 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 

SEBASTIÃO RODRIGUES DE ARRUDA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 14.292,95, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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.: 1410679 Nr: 11319-92.2019.811.0041

 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: BRUNO DE ANDRADE, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SALLES 

SILVA SANTOS - OAB:387.121/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por BRUNO DE ANDRADE, 

por dependência aos autos da recuperação judicial de DSS 

TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1424685 Nr: 14426-47.2019.811.0041

 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: JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/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, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

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

Anote-se.

 II – Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOAQUIM DE 

OLIVEIRA NETO, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1426714 Nr: 14788-49.2019.811.0041

 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: MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O, JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - 

OAB:21.562/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado à fl. 126, declaro extinto o feito sem resolução do 

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

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

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1409289 Nr: 11024-55.2019.811.0041

 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: PRISCILA DOS SANTOS DUARTE, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 20.627/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

PRISCILA DOS SANTOS DUARTE ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de DSS 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 1.389,15, no quadro geral de 

credores.

A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 45/47 e 

49/50).

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$ 1.389,15, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000374-07.2018.5.23.0006.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda e o 

Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve 

ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 1.389,15.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de PRISCILA DOS SANTOS DUARTE, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 1.389,15, classificado 

como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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.: 1415538 Nr: 12380-85.2019.811.0041

 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: NATALINA DE SOUZA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por NATALINA DE SOUZA 

SILVA, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME, que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1418184 Nr: 12993-08.2019.811.0041

 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: GRACE KAREN DECKER POLISEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER POLISEL 

- OAB:7007/MT, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por GRACE KAREN 

DECKER POLISEL, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 720991 Nr: 16468-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON EDSON DA SILVA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8.311/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

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

OAB:88807

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por VILSON EDSON DA SILVA junto a 

recuperação judicial de AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA, a fim de que 

conste o valor de R$10.005,25, no quadro geral de credores.

 O Administrador Judicial se manifesta pela retificação do crédito do 

habilitante (fls. 29/30).

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.38.

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito do habilitante (fls. 

72/74).

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$ 2.202,51, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 00686.2009.091.23.00-1.

Considerando que o impugnante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda e o 

Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve 

ser retificado, a fim de constar a importância de R$10.005,25.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido, e em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

VILSON EDSON DA SILVA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$10.005,25, classificado como 

quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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
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 Cod. Proc.: 1447449 Nr: 326-53.2020.811.0041

 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: FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON RIBEIRO SANTOS - 

OAB:9642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1394815 Nr: 7805-34.2019.811.0041

 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: CLEITON BEM HUR MOTTA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 60/61, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1394822 Nr: 7812-26.2019.811.0041

 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: ELTON ROSA DE ALMEIDA CAETANO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 57/58, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1410869 Nr: 11391-79.2019.811.0041

 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: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR CEZAR PEDROSO MARCONDES

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

OAB:14.605/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

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

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA À RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta pela recuperanda ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em 

desfavor de OMAR CEZAR PEDROSO MARCONDES, conforme autorizado 

pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1427737 Nr: 14958-21.2019.811.0041

 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: CIPRIANO NUNES DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado à fl. 22, declaro extinto o feito sem resolução do 

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

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

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1442373 Nr: 18411-24.2019.811.0041

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON EMERSON BELLUCO - 

OAB:30.662/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta por JORGE AIRTON 

CASTRO GONÇALVES, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, que, 

conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 
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§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1366018 Nr: 1111-49.2019.811.0041

 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: JONAS SOARES, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, TIAGO XAVIER DE PAULA - 

OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 976713 Nr: 12512-84.2015.811.0041

 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: GALECO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES 

LTDA, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, 

RHAIÇA DORILEO PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

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

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

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1010222 Nr: 27661-23.2015.811.0041

 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: SIGMA AGROPECUARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES BATOVI, INACIO RUARO

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

OAB:6218/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, VERONICA LAURA DE CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado à fl. 56, declaro extinto o feito sem resolução do 

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

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

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 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 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->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

 Visto.

Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 138, mediante recibo nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1446083 Nr: 19312-89.2019.811.0041

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

IDA PEREIRA BERNARDO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

A presente ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA foi proposta por IDA PEREIRA BERNARDO RONDON que se 

qualifica no preâmbulo da petição inicial como sendo casada.

A propósito, considerando que a presente ação de adjudicação 

compulsória versa sobre direitos reais imobiliários, pondero acerca da 

obrigatoriedade de que ambos litiguem em conjunto, o que decorre tanto da 

natureza indivisível da relação de direito material, quanto da existência de 

determinação legal nesse sentido (art. 73 do CPC/2015 e arts. 1.647, II, 

CC), a configurar, portanto, litisconsórcio ativo necessário.

Dessa sorte, configurado o litisconsórcio ativo necessário, determino 

venha à autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder à adequação do 

POLO ATIVO da lide, mediante a inclusão de seu cônjuge, sob pena de 

extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1385616 Nr: 5435-82.2019.811.0041

 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: DEOCIMAR JOSÉ MARTINS, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229, ANDRÉ LUIS AUGUSTO MARTINS - 

OAB:18.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 28), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 918573 Nr: 42477-44.2014.811.0041
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 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: C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT, FMC COBRANÇAS LTDA-ME, MARCO 

ANTONIO LORGA, GARANTIA LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLH RECUPERADORA DE CRÉDITO E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemiam - 

OAB:11640, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:, SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 99), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 885572 Nr: 20237-61.2014.811.0041

 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: HIROYOSHI KONNO, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARROQUIS BORGO FREIRE - OAB:41091 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Visto.

I – Considerando a certidão de decurso de prazo (fl. 59), intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, promover o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (CPC – 

art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126887 Nr: 21683-31.2016.811.0041

 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: ELIUDE DA LUZ COSTA ALMEIDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MIRCEIA MARIA ELY - OAB:OAB/16.141

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

OAB:14606, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 

110/112), bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo 

Administrador Judicial (fl. 114).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1391518 Nr: 6958-32.2019.811.0041

 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: FRANCISCO DE OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Procedo à intimação da parte impugnada para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre as alegaçoes da parte autora às fls. 47/48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1320178 Nr: 13246-30.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI SOARES RAMOS, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TREZE CONSTRUTORA 

INCORPORADORA LTDA, TRESE CONSTRUTORA E INCOPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

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

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

NETO - OAB:11512/MT

 Procedo à republicação da decisão de fls. 59/60, tendo em vista ausência 

de intimação das partes. Diante ao exposto, republico-a para tal fim: 

"Visto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR 

determinando, por conseguinte, a regularização do imóvel do sua 

propriedade, matriculado sob o n.º 1.908, do 1º Serviço Notarial de Várzea 

Grande (MT), passando a constar a área total de 10.651,531 m², conforme 

consta do documento de fl. 32, consubstanciado em um “requerimento de 

revisão de área” protocolado junto ao Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (Secretaria do Patrimônio da União – 

Superintendência do Patrimônio da União no Mato Grosso – Divisão de 

Caracterização e Incorporação), servindo a presente sentença como 

ofício para que o Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande proceda a 

retificação das áreas nos moldes requeridos pelo autor, com anuência da 

Massa Falida e sem oposição do Ministério Público. 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):

 Cod. Proc.: 390768 Nr: 26098-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ LTDA, FERREIRA MELO 

LEÃO & CIA LTDA, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME, RONIMÁRCIO 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSAN KATIA RUEDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DANTAS TEIXEIRA - 

OAB:3850

 Procedo à intimação do administrador judicial, Ronimárcio Naves, para, em 

05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o AR negativo (fl. 87).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342435 Nr: 18288-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

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

OAB:, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, LUIZ CARLOS 

EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o parecer do administrador judicial, acostado às fls. 

220/222.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353590 Nr: 20183-56.2018.811.0041

 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: JOÃO BATISTA JANISCH ESPINDOLA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, OPSON L. P. 

BAIOTO - OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, HAIANA 

KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, ISABEL CRISTINA 

GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - 

OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço e CNGC, 

intimar a parte autora para no prazo de 5 dias manifestar quanto aos 

pareceres do Ministério público e Adminitrador judicial. Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1304091 Nr: 9437-32.2018.811.0041

 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 VOLVO (BRASIL) S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276/PR, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, 

NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - OAB:44.056/PR

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

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

OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, requerer o 

que enteder de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1304207 Nr: 9473-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação 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: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A

 Procedo à intimação das impugnantes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os termos do parecer do administrador judicial, 

acostado às fls. 247/248.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1059465-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Terceiros não Identificados (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011787-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO DO AMARAL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIR SEBASTIAO SANTIAGO (REU)

Outros Interessados:

NEITON GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE ALVES DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

LEOPOLDO SOARES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Isto posto, 

aguarde-se juntada da certidão do Oficial de Justiça. 2. Após, conclusos. 

3. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1042184-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AUXILIADORA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Mantenham os 

autos conclusos para analise e deliberação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1008850-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGP AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITELVINA MAVIOLLI (REU)

FIA DE TAL (REU)

DEVA DE TAL (REU)

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA - MST (REU)

MARIA DA PENHA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1047274-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADEMIR ROQUE TELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGO LIN OAB - MT15933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA JOVELINA RODRIGUES CHAGAS DA SILVA (REU)

ADRIAN DA CRUZ RODRIGUES DE CAMPOS (REU)

ADALBERTO AUGUSTO DE MAGALHÃES FILHO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Isto posto, 

aguarde-se o retorno do A.R de notificação da parte requerida. 2. Com o 

retorno, conclusos. 3. Ás providências.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1045504-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA (REU)

MIG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES (REU)

CONDOMNIO EDIFICIO RIVIERA DE FRANCE (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MAURICIO MARQUES JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. 1. Isto posto, 

aguarde-se o retorno do A.R de notificação. 2. Com o retorno do A.R, 

conclusos. 3. Às providências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT, DAIANY CASSIMIRO BATISTA BRITO - OAB:24662/O, 

LANES PEREIRA DA SILVA - OAB:10.714

 Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de 

posse formulado por JOSÉ ROGÉLIO MIGUEL MEDELA em face de 

GENIVALDO DAVI DO SANTOS E OUTROS, tendo como objeto a proteção 

possessória de uma área de terras de 1.973 hectares, denominada 

Fazenda Maritaca, localizada no Distrito de Batovi, Município de Tesouro – 

MT.Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC. INTIMO as partes, neste ato, da presente 

decisão, via DJE.Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.Ciência ao 

Ministério Público.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

após as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1379323 Nr: 4113-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: MARIA JOSÉ CAMPOS SILVA, ANTONIO PAULO DA 

SILVA, BANCO SISTEMA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:25174-0, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHIMIDT DE BARROS - 

OAB:SP/375.119, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir.No que diz respeito à forma 

prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva:Art. 842. 

A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o 

exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair 

sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou 

por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo 

juiz.No presente caso, as partes são maiores, capazes e estão assistidas 

por seus advogados, devidamente constituídos, e o termo de avença está 

com firma reconhecida o que dispensa outras formalidades.Assim, com 

base no art. 840 do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes, 

Banco Sistema S.A e Maria José Campos Silva e Antonio Paulo da Silva, 

que passam a fazer parte integrante desta decisão e, por conseguinte, 

declaro extinto o feito.Visando manter melhor controle das inúmeras 

partes nos autos originários – processo principal, determino a anotação de 

extinção do feito com relação a Maria José Campos Silva e Antonio Paulo 

da Silva, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.1.JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos principais e, após o 

trânsito em julgado, arquive-se o caderno com as baixas 

necessárias.2.Custas, se houver, pelo primeiro acordante, Banco Sistema 

S.A.3.Honorários advocatícios, conforme acordado.4.Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1379351 Nr: 4124-56.2019.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

 PARTE AUTORA: EVERTON ACCO, BANCO SISTEMA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO 

- OAB:6545/MT, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHIMIDT DE BARROS - 

OAB:375.119, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP, 

RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - OAB:381.108/SP, VINICIUS 

DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A validade do negócio jurídico requer:I - agente capaz;II - objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável;III - forma prescrita ou não defesa 

em lei.O art. 107 do mesmo códex, por sua vez, dispõe:Art. 107. A 

validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir.No que diz respeito à forma 

prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva:Art. 842. 

A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o 

exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair 

sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou 

por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo 

juiz.No presente caso, as partes são maiores, capazes e estão assistidas 

por seus advogados, devidamente constituídos, e o termo de avença está 

com firma reconhecida o que dispensa outras formalidades.Assim, com 

base no art. 840 do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes, 

Banco Sistema S.A e Everton Acco, que passam a fazer parte integrante 

desta decisão e, por conseguinte, declaro extinto o feito.Visando manter 

melhor controle das inúmeras partes nos autos originários – processo 

principal, determino a anotação de extinção do feito com relação a Everton 

Acco, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.1.JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos principais e, após o 

trânsito em julgado, arquive-se o caderno com as baixas 

necessárias.2.Custas, se houver, pelo primeiro acordante, Banco Sistema 

S.A.3.Honorários advocatícios, conforme acordado.4.Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1379370 Nr: 4130-63.2019.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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 BAMERINDUS DO BRASIL S/A, EVERTON ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO 

- OAB:6545/MT, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - 

OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP, 

RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - OAB:381.108/SP, VINÍCIUS 

DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A validade do negócio jurídico requer:I - agente capaz;II - objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável;III - forma prescrita ou não defesa 

em lei.O art. 107 do mesmo códex, por sua vez, dispõe:Art. 107. A 

validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, 

senão quando a lei expressamente a exigir.No que diz respeito à forma 

prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva:Art. 842. 

A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o 

exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair 

sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou 

por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo 

juiz.No presente caso, as partes são maiores, capazes e estão assistidas 

por seus advogados, devidamente constituídos, e o termo de avença está 

com firma reconhecida o que dispensa outras formalidades.Assim, com 

base no art. 840 do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes, 

Banco Sistema S.A e Everton Acco, que passam a fazer parte integrante 

desta decisão e, por conseguinte, declaro extinto o feito.Visando manter 

melhor controle das inúmeras partes nos autos originários – processo 

principal, determino a anotação de extinção do feito com relação a Everton 

Acco, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.1.JUNTE-SE cópia desta decisão nos autos principais e, após o 

trânsito em julgado, arquive-se o caderno com as baixas 

necessárias.2.Custas, se houver, pelo primeiro acordante, Banco Sistema 

S.A.3.Honorários advocatícios, conforme acordado.4.Dê ciência ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1448323 Nr: 634-89.2020.811.0041

 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: LIDIO LIMEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA 

S/A, FERNANDO SCHILD RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a distribuição dependencial, proceda a serventia deste 

juízo o apensamento destes autos ao feito de n. 29103-34.2009.811.0041 

– Código n. 393658, no qual trata de litígio coletivo de terra rural, e em 

seguida, ouça-se o representante do MPE, nos termos do art. 178, III, do 

CPC/2015 e, após, imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.

Às URGENTES providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465676 Nr: 33138-03.2010.811.0041

 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: EVANILDO MARTINS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, 

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAUSON MONTEIRO DOS 

SANTOS - OAB:25544/O, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - 

OAB:14.344/MT, Guilherme Ribeiro Pimentel - OAB:24874/O, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, NATÁLIA JANCZESKI 

BORCK - OAB:26471 O MT, RAFAELA RODRIGUES MALUF - 

OAB:26374/O, YENDIS RODRIGUES COSTA - OAB:24490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4.574, FÁBIO RICARDO CAVINA - OAB:9576 -A/MT, 

SIMONE ROSSI - OAB:189910

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos após a colação dos embargos de 

declaração às fls. 838/844 pela parte ré.

 Em linhas proemiais, justifica a oposição dos embargos declaratórios em 

face do decisum proferido à fl. 832 sob a alegação de omissão quanto ao 

requisito exigido no art. 77, VI, do CPC, qual seja a inovação ilegal, que, na 

verdade, no plano fático inexiste, segundo o embargante. Ademais, aduz 

que não houve observância do direito constitucional à propriedade, 

preconizado nos artigos 5º da CF e 1.228 do CC.

 Destarte, RECEBO os presentes embargos e, em consonância ao art. 

1.026, §1º, do CPC, concedo o efeito SUSPENSIVO à decisão de fl. 832, 

tendo em vista a relevante fundamentação e a probabilidade do 

acolhimento dos aclaratórios.

 Por fim, em razão do caráter modificativo dos embargos de declaração 

opostos (fls. 838/844), INTIME-SE o embargado com escoro no art. 1.023, 

§2º, do CPC/2015, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, 

manifestar-se.

Decorrido o termo, CERTIFIQUE-SE e concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157746 Nr: 34965-39.2016.811.0041

 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: OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA 

TAMURA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIAS DE TAL, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, LUIZA BORGES SILVA THE - OAB:11.248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 IMPULSIONO os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

complementação do valor da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1295667 Nr: 6917-02.2018.811.0041

 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: GABRIELA FRACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, JOÃO 

FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ BISPO DOS SANTOS, JOSÉ EDUARDO NETO, 

JOSÉ CARLOS ANGOLA, JOSÉ CARLOS NAITZEL, SERGIO REIS PEREIRA 

FONSECA, FÁBIO VITÉLIO DALLA FAVERA, ORIVALDO CLÁUDIO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATOZZO - 

OAB:5849 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MONDUZZI 

FIGUEIREDO - OAB:6545/MT, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO 

- OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP

 Vistos etc.

Cite-se a parte requerida, para querendo, contrarrazoar a apelação 

interposta às fls.30/31-v, no prazo legal.

Decorrido o termo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, com as minhas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1356877 Nr: 20645-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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 BAMERINDUS DO BRASIL S/A, SINVALDO 

JOSÉ SOUTO, VERANICE NOGUEIRA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO 

- OAB:6545/MT, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - 

OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP, MARIANA SOUZA BARONI - OAB:351.242/SP, 

RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE - OAB:381.108/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a documentação acostada às fls.34/46 ,renove-se vista 

dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, III, do CPC.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449536 Nr: 945-80.2020.811.0041

 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: CLOVIS JOSÉ POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA 

S/A, FERNANDO SCHILD RIBEIRO, URBANO SILVEIRA DE CASTRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a distribuição dependencial, proceda a serventia deste 

juízo o apensamento destes autos ao feito de n. 29103-34.2009.811.0041 

– Código n. 393658, no qual trata de litígio coletivo de terra rural, e em 

seguida, ouça-se o representante do MPE, nos termos do art. 178, III, do 

CPC/2015 e, após, imediatamente conclusos para análise do pedido liminar.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1385433 Nr: 5383-86.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

, RODOLFO APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072, JULIANO HIGINO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:4045/MT, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - 

OAB:6545/MT, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo havido entre as partes, Banco Sistema S.A e Banco 

Sistema S.A e Rafael Antonio dos Santos e Rodolfo Aparecido dos 

Santos, que passam a fazer parte integrante desta decisão e, por 

conseguinte, declaro extinto o feito.Visando manter melhor controle das 

inúmeras partes nos autos originários – processo principal, determino a 

anotação de extinção do feito com relação a Banco Sistema S.A e Rafael 

Antonio dos Santos e Rodolfo Aparecido dos Santos, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.1.JUNTE-SE cópia desta decisão 

nos autos principais e, após o trânsito em julgado, arquive-se o caderno 

com as baixas necessárias.2.Custas, se houver, pelo primeiro acordante, 

Banco Sistema S.A.3.Honorários advocatícios, conforme acordado.4.Dê 

ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566499 Nr: 56523-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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: CÉLIO BELEDELLI, GLADIS BELEDELLI, SADI JOSÉ 

BELEDELLI, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, EDNA LUCIA DAL 

MOLIM BELEDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236666, ANDRÉ LUIS STEIN FORTES - OAB:16.367/MT, ANTONINO 

MOURA BORGES - OAB:839-A/MS, Catia Bergamaschi - OAB:OAB/MT 

23.398, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, MARIA LUIZA 

BORELLA - OAB:OAB/MT 24.703, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP, Sarah de Moraes Godoi - OAB:24.807 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777689 Nr: 31058-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A, USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ANTONIO DA SILVA, ELIEZER 

JESUS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, DOMINGOS 

CUNHA DA SILVA, MARCELINO BRANDELERO, JOSE RENATO DE 

FREITAS, FABIANO DALLA FAVRA, CLAIA APARECIDA MENDES, 

CLAUDIA DARK MENDES, MARIALINA DA ROCHA BRANDELERI, ARMINDO 

JARDIM DE FRANÇA, MAURI DALLA FAVRA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

NILSON ANTONIO ANGOLA, BRAS MARTINS QUEIROZ, JOSE BARNABÉ 

DE OLIVEIRA, HELENO LINO DA SILVA, RODRIGO FERNANDES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIA APARECIDA LOTTO, LUCILVA LEMOS DA CUNHA 

SILVEIRA, ZILDA FELICIANO DE ACACIO, VIRGILIO RODRIGUES SOARES, 

ACILON HIPOLITO DA SILVA, ADMILSON APARECIDO DA SILVA, AFONSO 
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GONÇALVES LARA, AGNALDO FRANCISCO DE SOUZA, AILSON VITOR 

DOS SANTOS, ALBERTINA MARIADE JESUS OSTETE, ALESSANDRO 

FERREIRA DOS SANTOS, AMELIA CHAGAS FERRACIOLI, ANANIAS 

LOPES DOS SANTOS, ANA MARIA FORMAGIO, ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS, ANANIAS LOPES DOS SANTOS JUNIOR, ANDREIA CRISTIANE 

CORREA, ANELO ALVES DA GUIA, ANESIO MARQUEZINE ROMAGNOLLI, 

ANGELINA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NETO, ANTONIO GOMES DE LIMA, 

ANTONIO NUNES DOS SANTOS, APARECIDA POLI FORMAGIO, AQUILES 

FIGUEIREDO BASTOS, AUREA MENDES DA SILVA, AURELINO FERREIRA 

DE BRITO, BENIER ONORIO DE SOUZA, BERNARDO TADHEU FARIAS DOS 

SANTOS, BIANCA SHEILA F. FERREIRA, BRUNO MARCELO SOARES 

MOREIRA, CARLA REGINA APARECIDA SOUZA SILVA, CARLOS JOSÉ DE 

FREITAS, CARLOS ROBERTO DA COSTA ALMEIDA, CARLOS ROBERTO 

MUÇULI, CELIA MARIA DOS FAVEIRA, CELMA MARIA AMORIN SILVA, 

CELSO RICARDO PEREIRA, CICERA CIDONE BATISTA, CIDNESIO PAULO 

FURLANETO, CIDNEY APARECIDO BENICIO DA COSTA, CLAIA 

APARECIDA MENDES BRANDELEIRO, CLAITO BATISTA MENDES DE 

PAULA, CLAITON CESAR FERNANDES, CLAUDIO DARK MENDES, CLEBER 

SANTOS OGEDA, CLEBIA PEREIRA DA SILVA, CLECIA PEREIRA DA 

SILVA, CLEITON DE ALMEIDA SILVA, CLEMENTE CORSINO DA COSTA, 

CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA, CONSUELO COELHO COSTA, 

CUSTODIO DE FREITAS, DAVI JOSÉ DE FREITAS, DEBORAH GOMES, 

DELMIRA M. MARTINHÃO DA SILVA, DELSON AMARO DA SILVA, DENICE 

APARECIDO CONRADO CUNHA, DENISE DA SILVA, DENIZE APARECIDA 

MORAES DA SILVA, DILSON FIRMINO, DOMINGOS BENTO DE ANDRADE, 

DONIZETE ROMAGNOLLI, DORIVAL DE SOUZA FIGUEIRAS, DULCENEIA 

GUIMARÃES, MARCELINO BANDELERO, EDER MARTINS GARCIA, EDESIO 

PEDRO ZANATTA, EDILENE GAUDINO DE LIMA, EDIMILSON RAMOS DE 

FREITAS, EDINALDO PEREIRA DE SOUZA, MARIALINA DA ROCHA 

VANDERLEI, BRÁS MARTINS QUEIRÓS, LUIZ MAIA, VERGILIO RODRIGUES 

SOARES, MILTON CARLOS MORALES, MILTON GOMES RODRIGUES, 

MOACIR DE FREITAS, NARCISO APARECIDO CARDOSO, NELSON 

MARQUES DE ARUDA, NEODI CRETSCHMANN, NEUZA LIMA FERREIRA, 

NEVALDO FRANCISCO LIMA, NILSON CARDOSO ADRIANO, NILSON 

SANTANA, NILSON SIMÃO DA SILVA, NILZA FERREIRA DOS SANTOS, 

NOE NOLASCO GUIMARÃES, NOMÉIA MENDES DA SILVA, ODILON 

ALVINO DA SILVA, OSVALDO SANCHEZ RAMÃO, OSVALDO SERRANO 

FILHO, OVIDIO NEGRETI, PEDRO FERREIRA SANDIS, PEDRO HAMILTON 

FRANCHIN, PEDRO HENRIQUE MORETE, RAIMUNDA FERNANDES DA 

SILVA, REGINALDO ROMAGNOLLI, RENATO GRAMARIM MIRANDA, RITA 

ESTRABIS DE OLIVEIRA, ROGERIO ESTRABIS DE OLIVEIRA, RONEIR 

BARROS DE SOUZA, ROSELI HOEPRERS, ROSINETE DA GUIA FERREIRA, 

RUBENS IVALINO BALDISSARELLI, SANTO JOAQUIM FERRARINI, SAULO 

DE CIQUEIRA, ANTONIO GUERINO ZOMPERO, DOMINGOS PAULO LEITE, 

MARIA VILMA ESTEVES LEITE, SEBASTIÃO JOSÉ GOULART, SEBASTIÃO 

M. MENDES, SEBASTIÃO MIRANDA MENDES, SEBASTIÃO PEREIRA DE 

ALMEIDA, SIDELMA VENANCIO DA SILVA, SILVANINO PINTO SILVA, 

SIMONE FERNANDES OLIVEIRA, TARZAN ADÃO FEIX, TEREZINHA ALVES 

MOURA, VADENIR PONCIANO DOS SANTOS, VALDENORA GOMES 

VIANA, VALDIR ESTEVES, VALDIR FERNANDES, VALDIR GOMES, 

VALDIVINA CANDIDA DA SILVA, VALMIR AFONSO DA SILVA, VALMIR 

SORIANO, VALTER LUIZ FIRMINO FERREIRA, VANESSA DE BRITO 

BORBA, VANILDO LEMOS DOS SANTOS, VERA LUCIA MENDES DE 

SOUZA, VERONICE ALVES DE BRITO, VICENTE GONÇALVES LARA, 

VITORIO DA ROCHA BRANDELERO, WAGNER ANTONIO DOS SANTOS, 

WELINTON AUGUSTO COELHO, WILSON FERNADES DE SOUZA, ABRÃO 

BASSANI DÁVILA, ADENILDO PEREIRA CALDEIRA, ALTAIR FERNANDES 

SOARES, ALVINA SILVA CAMPOS, AMARILDO FERREIRA DA CUNHA, 

ANTONIO BATISTA DE SOUZA, ANTONIO PARDIN, ANTONIO PAULO DA 

SILVA, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, AUPIDES RODRIGUES DUARTE, 

CARLOS REZENDE DE PAULA JUNIOR, CELIA DE SOUZA, CLOIFF ALVES 

MOREIRA, DALVINO RODRIGUES DUARTE, DEJANIRA MARIA RODRIGUES 

DA SILVA, DOLORES FUENTES ZOILO ROMAGNOLLI, EDILSON PEREIRA 

DA SILVA, ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES, ELOI SCHMIDT, ERNESTO 

CARDOSO, EVERALDO DE JESUS FERREIRA, EVONETE FERREIRA VAZ, 

FATIMA GERMINARI, FREDERICO KUHM, GERALDO FERREIRA ANDRADE, 

GERTRUDES GOMES PEREIRA, GILSON PEREIRA CALDEIRA, GISLAINE 

MASOLLER, IOLANDA GONÇALVES DE URZEDO SOUZA, ISMAEL DOS 

SANTOS COSTA, ISMAEL GOMES SIQUEIRA, JOÃO GARCIA SARRY, 

JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOBSON MOLINA CARDOSO, JOSÉ 

MILTON DE BRITO, JOSÉ RAMOS DA CRUZ, JUCIMAR AMORIM PEREIRA, 

LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, LINDALVA ROSA DOS 

SANTOS, LORIVAL ALVES LOBATO, MARCELO BERTO, MARCOS SONI 

BERTO, MARIA JOSÉ G. DA SILVA AZEVEDO, MARIA PENHA DE FREITAS 

FERNANDES, MARTA AMELIA PEREIRA, MAURO SERGIO BERTO, NEIVA 

GOMES DA SILVA, NILVA DAS GRAÇAS CANACHIRO, NORMA CÂNDIDA 

DE OLIVEIRA, ODAIR ROBERTO LIBARDI, PATRICIA CAMPOS DA SILVA, 

PAULO PSCHEIDT, PEDRO VERA FERREIRA, SADI SARRI JUNIOR, 

SEBASTIÃO MARTINS SENA, SILSO FERNANDES DE SOUZA, SUENE DE 

PAULA TAVARES, TEREZA CRISTINA F. SOARES, VANDILINE 

FRANCISCA GOMES, VANDREGÉZINO GERMINARI, VILMA CORREA DE 

OLIVEIRA, ZILDA SELECIANO DE ACACIO, ANTONIO MARCOS GOMES DE 

AZEVEDO, JOSÉ CARLOS ANGOLA, NILSON DOS SANTOS ALMEIDA, 

ILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA, JOSÉ AFONSO TOFFOLO, JOSEFINA 

PIOVESAN TOFFOLO, CLAUDEMIRO DA PAIXÃO, ERONDINO BARNABÉ 

DE CAMPOS, HÉLIO FERREIRA, HÉLIO DE SOUZA OLIVEIRA, JAIR VICENTE 

DELLA LIBERA, MARISTELA BRANDELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE FERNANDA MÂNICA 

EVANGELISTA - OAB:23.100, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - 

OAB:19536/O, CLARISSA PONTE MESQUITA - OAB:174.878/RJ, 

FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - OAB:27342-A/MT, 

FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17.819/MT, JOÃO CARLOS 

MONACO RAMALLI - OAB:345.478/SP, LUCIANA MONDUZZI 

FIGUEIREDO - OAB:6545/MT, LUIS FELIPE RUBINATO - 

OAB:213.929-SP, MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - 

OAB:375.119/SP, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP, PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - 

OAB:351990/SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP, 

TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - OAB:25.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9.740-B/MT, ANACLETO GIRALDELLI 

BEZERRA - OAB:23.216, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21588/O, 

IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:, IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, IRAJA REZENDE DE LACERDA - OAB:11987/O, KELTON 

ALFREDO VOLPE - OAB:OAB/MT 19741, LEANDRO FACCHIN ROCHA - 

OAB:22166/O, OSNI SCHWAB MATTOZO - OAB:5315

 Deste modo, CERTIFICO que o prazo do Edital de fls. 1682/1687 se 

encerrou no dia 05/02/2019, tendo em vista sua publicação em jornal no 

dia 23/11/2018 comprovada às fls. 1719 (20 dias corridos e 15 dias úteis). 

Por fim, impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para impugnar as 

contestações no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933527 Nr: 51206-59.2014.811.0041

 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: WILSON DA CRUZ XAVIER, CREUZA SOUSA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CAETANO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA TRUFFI - 

OAB:12.341, WILLIAN REIS DE OLEGÁRIO - OAB:15266

 CERTIFICO que é TEMPESTIVO Recurso de Apelação, uma vez que a 

parte foi intimada da sentença no dia 03/12/2019, por meio do D.JE. Nº 

10630. Impulsiono os autos para intimação da parte requerente para 

apresentar CONTRARRAZÕES no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106419 Nr: 13136-02.2016.811.0041

 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: FAZENDA SÃO MARCELO LTDA, VAGNER MICHELS, 

JOÃO CARLOS GRETTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI NASCIMENTO DOS SANTOS, VILMAR 

MULLER DE MAIA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON DUARTE DA COSTA - 
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OAB:4.842/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:OABMT4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13.171/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e artigos 562 

e 487, I, ambos do CPC, CONFIRMO A LIMINAR concedida e JULGO 

PROCEDENTE o pedido de interdito proibitório ajuizado por FAZENDA SÃO 

MARCELO LTDA representada por Vagner Michels e João Carlos Gretter 

em desfavor de JURACI N. SANTOS e OUTROS tendo por objeto um imóvel 

rural denominado Fazenda São Marcelo localizada no Município de 

Juruena-MT.Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC, o que mantenho suspenso, pelo prazo de 

05 anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC.Publico e intimo neste ato, via DJE. Preclusa a via recursal e, 

não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro cartorários, e, após, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036248-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES DE ARRUDA RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DA SILVA (REU)

JUCA (MECÂNICO) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Guiomar Soares da Costa (TERCEIRO INTERESSADO)

Gustavo Lareoratti (TERCEIRO INTERESSADO)

João dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Defiro o 

requerimento, haja vista que apenas a testemunha Guiomar Soares da 

Costa compareceu espontaneamente, sendo que as outras duas sequer 

foram intimadas. 2. Isto posto, designo audiência de continuação para data 

de 25 de março de 2020, às 14h00. 3. Os presentes saem intimados. 4. 

Intimem-se as testemunhas através de Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1030892-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Indefiro o pleito de 

id. 28448792, haja vista que as testemunhas constam do rol da exordial. 

Ademais, o §2° é peremptório ao esclarecer que independente da 

intimação que trata o §1°, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha, o que presume-se, no caso, como o comparecimento 

espontâneo dessa e com a indicação da testemunha na inicial. 2. Para 

dirimir dúvidas acerca das questões em lide, designo inspeção judicial no 

local na data de 17 de março de 2020, às 9h00. 3. As partes saem 

intimadas. 4. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1051541-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DIAS DE MOURA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Defiro, pelo prazo 

de 15 dias. Decorrido o termo, conclusos. 2. Cadastre-se a Dr. Corina 

Pissato no presente feito. 3. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1027670-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

DARLA DA SILVA TAVARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO VIEIRA PIRES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027670-60.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: DANIELLE CRISTINE DE 

OLIVEIRA, DARLA DA SILVA TAVARES EMBARGADO: EDELBERTO 

VIEIRA PIRES Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos após a 

atualização do endereço das embargantes (id. 28269634), além de 

informação de descumprimento de decisão judicial relatada pelo 

embargado (id. n. 28626718). Em suma, a parte embargada aduz que em 

que pese tenha sido reintegrado na posse, através de comando judicial 

proferido nos autos sob o nº 1012856-43.2018.8.11.0041, houve a 

ocorrência de um novo esbulho no dia 24/01/2020 perpetrado pela Sra. 

Danielle Cristine, ora embargante. Destarte, pugna o embargado pela 

expedição de mandado de reintegração de posse, além da concessão da 

liminar de interdito proibitório. É o necessário. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que a audiência de instrução fora suspensa por 

pender atualização de endereço da parte embargante. Considerando o 

novo endereço indicado no id. n. 28269634, REDESIGNO o ato solene para 

o dia 02/03/2020, às 14:00h. Importa salientar que o feito fora saneado no 

id. n. 25306231, pelo que DETERMINO que as intimações ocorram 

conforme deliberado, observando o endereço comunicado no id. n. 

28269634. Ademais, no que pertine a alegação de novo esbulho, passo à 

seguinte análise: Embora tenha a parte autora alegado descumprimento da 

ordem judicial, faz-se necessário ressaltar que a sentença proferida nos 

autos sob o nº 1012856-43.2018.8.11.0041 possui efeito entre aqueles 

litigantes. No entanto, tendo em vista que a posse do embargado é a que, 

a priori, resta demonstrada, DEFIRO o pedido liminar a fim de DETERMINAR 

a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do embargado no imóvel urbano, com área 

de 199.63m², localizado a Avenida Professora Edna Maria Albuquerque 

Affi, Quadra 02, Lote 16, no Bairro Jardim Renascer, localizada no 

Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Oportuno esclarecer que, 

conquanto o pedido da parte embargada se limite a concessão de liminar 

de mandado proibitório, concedo a reintegração de posse, aplicando o 

princípio da fungibilidade, homenageado pelo art. 554, caput, do CPC. 

Explico que não se trata de ameaça ao exercício da posse, mas sim de 

esbulho já perpetrado, consoante alegações do embargado (id. n. 

28626720). Concedo às embargantes, o prazo de 05 (cinco) dias para 

saída pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, 

inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Decorrido o prazo de 05 dias, o que deverá ser certificado nos autos, 

expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de 

arrombamento e requisição de auxílio da força policial. Intime-se as partes 

desta decisão. (Assinado Digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1033472-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033463-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES CRESTINO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033419-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS ANJOS SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045413-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CRISTINA ARAKAKI SILVA (AUTOR(A))

MIZAEL TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH QUEIROZ DO SACRAMENTO ALVES OAB - MT13865-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE PEREIRA ARAKAKI OAB - RO6875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIA DROGASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000081-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIZAEL TEIXEIRA SILVA, LAIS CRISTINA ARAKAKI SILVA REU: RAIA 

DROGASIL S/A Vistos, etc. Remetam-se os autos a um dos Juizados 

Especiais Cíveis desta comarca, pois foi distribuído erroneamente para 

esta Unidade (ID. 23434063). Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011302-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MOREIRA FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 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 COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033354-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019885-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MOZART (EXEQUENTE)

CLAUDIA MARCIA NUNES VASCONCELLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES OAB - MT11616-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Exceção de Pré-Executividade, postulando o que entenderem 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001615-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032769-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003063-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003063-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIRILA MARIA DA SILVA REU: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014384-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. S. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

JOELSON DE JESUS DELGADO OAB - 019.796.491-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035675-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023578-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CAIXETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006012-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON ALAN RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043932-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035646-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO AVILA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031242-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010670-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA DE LOURDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (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 

REQUERENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifeste 

acerca do prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ALMEIDA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

LOJAS AVENIDA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003541-20.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FELIPE DE ALMEIDA FRANCA REU: LOJAS RENNER S.A., LOJAS AVENIDA 

LTDA Vistos etc., 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. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1003450-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONCA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003450-27.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONCA 

EMBARGADO: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003496-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LARISSA BARROS FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

LEONARDO JOSE FERNANDES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003496-16.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEONARDO JOSE FERNANDES PINHEIRO, ELAINE LARISSA BARROS 

FERREIRA DA SILVA REU: PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA 

Vistos. Considerando os documentos de comprovação de renda dos 

autores, o deferimento da justiça gratuita não é possível neste momento, 

desta forma, defiro o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas 

mensais, devendo a parte autora recolher a primeira parcela em até 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA GUIMARAES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003584-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA FERREIRA GUIMARAES DIAS REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos etc., 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, cópia da CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003494-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRALHERIA SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

ADAVILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003494-46.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADAVILSON APARECIDO DA SILVA, SERRALHERIA SILVA 

LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., 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. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033244-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA BUENO DE CARVALHO (AUTOR(A))

M. J. B. D. C. (AUTOR(A))

LEONICE CAMILO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (REU)

GETULIO DE JESUS FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (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 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014176-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1428998 Nr: 15147-96.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT LIGHT E LUMINOSOS LTDA-ME, 

WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais 

e taxa judiciária, sob pena de ser cancelada a distribuição, na forma do 

art. 290 do CPC.

Intime-se os advogados da requerente para subscrever a petição de fls. 

04/09.

 Tomada a providência, apense-se o processo aos autos de nº 

14385-90.2013.811.0041 (cód. 807929), remetendo-se o feito à conclusão 

para análise da liminar.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1010968 Nr: 27985-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR CRISTOVÃO DE OLIVEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Nadir 

Cristovão de Oliveira da Costa em face de Tokio Marine Seguradora S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor.

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Defiro a expedição de alvará na conta indicada à fl. 257.

Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1078430 Nr: 493-12.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização 

por Danos Morais com Pedido Liminar, em que Carlos Alberto dos Santos 

move em desfavor de Hipercard Administradora de Cartão de Crédito 

LTDA.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls. 100/102).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Deixo autorizada a expedição de alvará mediante apresentação de dados 

bancários.

Sem custas remanescentes e honorárias.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 903818 Nr: 32725-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REITOR DA UNIVERSIDADE DE VÁRZEA GRANDE - 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA DE ALMEIDA TAVEIRA, FABIANA 

ZARQUE MONTEIRO DA SILVA, WALDEMIRO ONOFRE NETO, RODRIGO 

VALÉRIO GONÇALVES DE ANRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 Conforme cálculo apresentado pela contadoria (fls. 181/v.) há um valor 

em excesso que deverá ser restituído.

Dessa forma, defiro o pedido de fls.183/184.

Expeça-se alvará do excedente contrito nos autos, em favor da parte 

executada na conta indicada à fl. 184.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 771770 Nr: 24853-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOEL VIEIRA, ZULEIDE DE AQUINO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL - OAB:3461

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 953702 Nr: 1880-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA AGATA GARCIA 

CAJANGO - OAB:12612-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429/MS

 Trata-se de Ação de Restituição de Quantia Paga ajuizada por TSM 

CONSTRUTORA LTDA em face de TORK SUL COMERCIO DE MAQUINA 

LTDA.

À fl. 209 o presente feito foi encaminhado para esta serventia em razão 

da suspeição declarada do antigo Juiz Substituto da 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, Exmo. Sr. Dr. Emerson Luis Pereira Cajango.

Ocorre que, cessada a substituição do magistrado suspeito por meio da 

Portaria nº 1645/2019-PRES de 19/12/2019 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e da Portaria nº 1113/20119-PRES.

Devolvam-se os autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para dar 

andamento ao feito.

 Publique-se. Cumpra-se.

Anote-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1089689 Nr: 6059-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADSM, EDNEIVA DA SILVA CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos,etc.

Tendo em vista o lapso temporal da ultima petição apresentada pela parte 

autora, proceda-se a sua intimação para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (Art. 485, III).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 875583 Nr: 13822-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, MARCOS 

EUGENIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fl. 160/v).

Intimada para se manifestar, a autora se manteve inerte.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorárias.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1093142 Nr: 7550-81.2016.811.0041

 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: CARLOS VENERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES 

LTDA, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 As partes entabularam acordo conforme se vê às fls. 158/160, 

requerendo a homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Custas e honorários abrangidos no acordo.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 784730 Nr: 38549-56.2012.811.0041

 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: TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA.

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

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

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE LEITE DE MOURA - 

OAB:16.991/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 240530 Nr: 3210-95.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE BENS E SHOPPING CENTERS - 

ABSC S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIMAR ALVES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263

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

OAB:OAB/MT 17.526

 Analisando os autos foi possível notar a ausência das fls.33 a 37.

Entretanto, as referidas folhas foram sequenciadas erroneamente, 

recebendo assim a numeração de 52 a 56 de maneira equivocada.

Posto isso, proceda-se com a reorganização do processo colocando as 

fls. 33/37 em seu posicionamento correto e renumerando as demais 

páginas do presente feito.

Após, após conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 883648 Nr: 19015-58.2014.811.0041

 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: GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA MOTOS LTDA, ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Versam os autos sobre Ação de Obrigação de Entregar C/C Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Grande Motos Comércio de Veículos e 

Peças LTDA. contra Barra Motos LTDA e Elias do Prado.

À fl. 156 foi deferida a citação por edital da ré, sendo o competente edital 

expedido e encartado à fl. 157, e determinado que a parte autora 

comprovasse a sua publicação sob pena e arquivamento.

Devidamente intimada, a parte autora deixou de realizar a comprovação 

determinada na referida decisão.

Por fim, foi realizada a intimação pessoal da parte autora via 

correspondência para que tomasse as providências necessárias ao 

prosseguimento do feito, conforme AR juntado à fl. 167.

No caso, vislumbro que a parte requerente, apesar de intimada para 

manifestar acerca do prosseguimento, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 763582 Nr: 16172-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANDA METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANGELICA GREGIOS - 

OAB:212349/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal da ultima petição apresentada pela parte 

exequente, proceda-se a sua intimação de forma pessoal para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (Art. 485, III).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079098 Nr: 922-76.2016.811.0041

 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: SILVINO SATURNINO DA SILVA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 05/03/2020

Horário: 09h30min.

Local: Imóvel, da Unidade Consumidora 2858614, Rua Candido Mariano, nº 

940, Centro, Cuiabá/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 368388 Nr: 6565-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CESAR VINICIUS AGNELO BELEM, VICTOR 

HUGO AGNELO BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DIVA RONDON DA SILVA, JOEL 

PAES DE ROMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Márcio Bonafim - 
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OAB:11590, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Vistos.

Determino que seja cumprido a decisão de fl. 231, procedendo-se com a 

intimação da parte executada por meio dos seus advogados, acerca das 

penhoras realizadas.

Após, conclusos para demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 786464 Nr: 40361-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DE LURDES PEREIRA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARNO HERHOLT HEIDEMANN, MARLENE WINK, JOÃO GARCIA GARCIA, 

ESPÓLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, MARLENE PINHEIRO DE 

ALMEIDA, JORGE ALVES DE ARAUJO, JOSÉ ARNALDO GONÇALVES, 

JOSÉ DE OLIVEIRA, PAULO MIYAHASHI, SEBASTIÃO MANOEL DE 

MAGALHÃES, SONIA NOGUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Altamira de Lurdes 

Pereira da Silva e Outros.

No caso, vislumbro que a exequente Marlene Pinheiro de Almeida Ribeiro 

partes entabulou acordo com a executada HSBC BANK BRASIL S/A.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 814/818, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes acima 

mencionadas e DECLARO EXTINTO o presente feito em relação às partes 

que entabularam o acordo, nos termos dos artigos 487, III, b, e 924, III, do 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios são abrangidos no acordo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 933156 Nr: 50998-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->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: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA, JOSENEL 

FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA 

PINTO, ROBERWAL MUNIZ SILVA COSTA, WILIAN DANELICHEN DE 

SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521

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

OAB:9.202/MT

 Vistos.

Considerando o petitório de fl. 231, oficie-se a fonte pagadora dos 

proventos do executado WILLIAN DANELICHEN DE SOUZA PINTO para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar o cumprimento da decisão proferida por 

este juízo (fl. 227).

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837506 Nr: 42304-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO CASTELHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCAR PINTURAS AUTOMOTIVAS, EDILSON 

MARTINHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Felipe C. Caldart - 

OAB:23252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) aos autos, tendo em vista que 

a não localização da parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047582 Nr: 45216-53.2015.811.0041

 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: TOUFIC HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) aos autos, tendo em vista que 

a não localização da parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 426658 Nr: 9375-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE 

OLIVEIRA, FÁBIO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA, 

BRUNO MANTOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA, RENAN 

MATOAN SIQUEIRA CARVALHAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÚCIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - 

OAB:49.473/OAB, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - 

OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - OAB:18244/MT, JOSÉ 

DIOGO DUTRA FILHO - OAB:MT/12.960, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAIARA RODRIGUES 

STOTERAU BRUM - OAB:20.931/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Vistos,

Analisando os autos verifico que na petição de fls. 899 as partes 

requerentes informam que o pagamento determinado na sentença 

homologatória de fls 886 não foi cumprido, vindo a requerer que seja 

expedido ofício ao Secretário Adjunto da Secretaria de Obras Rodoviárias, 

o Sr. Nilton de Brito).

Assim, expeça-se novamente ofício ao Secretário Adjunto da Secretaria 

de Obras Rodoviárias, o Sr. Nilton de Brito para que preste informações 

sobre o pagamento da quantia descrita na determinação judicial, no prazo 

de 10(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 747946 Nr: 45223-84.2011.811.0041

 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: GIOVANNI LEÃO ORMAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETTAMERO REPRESENTAÇÕES, TODESCHINI 

S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS 

LTDA, SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 
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OAB:8.559/MT, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, 

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - OAB:6950/MT, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B

 Vistos, etc

As partes noticiaram às fls. 537 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o sucinto relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a anunciada transação entre os contendores às fls. 537, o 

que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada entre as Partes, e, por consequência, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o processo.

 Custas e honorários advocatícios são abrangidos no acordo.

Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo, ante a desistência do prazo recursal.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 877364 Nr: 15027-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE LEMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

memorial de atualização do débito, recomendando-se, para tanto, o uso do 

site Dr. Calc (http://drcalc.net/easycalc/correcao.asp).

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1088592 Nr: 5499-97.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA BARBOZA SAMPAIO, AGUIAR FARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, 

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, considerando toda a fundamentação fática e jurídica 

acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato de promessa 

de compra e venda firmado entre as partes e condenar a ré ao pagamento 

de R$ R$ 302.808,15 (trezentos e dois mil oitocentos e oito reais e quinze 

centavos) a título de danos materiais acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada 

desembolso;b) condenar a requerida a indenizar os autores no valor de 

R$ 8.435,00 (oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais) referentes aos 

danos emergentes com o pagamento de aluguéis c) condenar a requerida 

ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte 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.Face à sucumbência na 

parte mínima do pedido, condeno a ré ainda, ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% 

(dez 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.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá – MT, 28 de janeiro de 2020.Jorge Alexandre Martins 

FerreiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1039523 Nr: 41413-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR CRISTIANO KEPPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA – CBA V – SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1045027 Nr: 43906-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS PEREIRA DE CARVALHO

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

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do pagamento 

noticiado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 89784 Nr: 4446-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS SILVA - 

OAB:23.072/GO, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761/GO, 

ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO, ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - 

OAB:11932/GO, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/O, JOÃO NEGRÃO 

DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, JOÃO PESSOA DE SOUZA - 

OAB:2.294/GO, RUBENSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5668, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 Vistos.

O exequente através do petitório de fl. 131, requer a suspensão visando a 

localização de bens do executado, na forma do que estabelece e autoriza 

o art. 921, III do CPC.

Defiro o pedido de suspensão, pelo prazo de um ano, “durante o qual se 

suspenderá a prescrição” (artigo 921, parágrafo 1º, do CPC).

Transcorrido o lapso temporal de suspensão estabelecido nesta ocasião, 

alerto que inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme 

disposto no parágrafo 4º do artigo 921, do CPC.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Decorrido o lapso temporal, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 4812 Nr: 11256-68.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU MARIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO XAVIER DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5.106-A, BRENO ALMEIDA CARLOS - OAB:21.392

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que a decisão de fls. 305/306 determinou 30% 

dos valores líquidos recebidos pelo executado Antônio Xavier de Araújo, 

ate o limite do crédito, equivalente a R$ 30.847,97 (trinta mil oitocentos e 

quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).

O Gestor de Recursos Humanos informou que procedeu a penhora de 

567,41 (quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), 

isto é, quantia a menos do que determinado.

Assim, determino que oficie-se, novamente, o Gestor de Recursos 

Humanos do Município de Rio Branco-MT a fim de que cumpra a decisão 

de fls. 305/306 e penhore 30% dos valores líquidos recebidos pelo 

executado Antônio Xavier de Araújo, todo mês ate o limite do crédito.

Ademais, determino que o Gestor de Recursos Humanos do Município de 

Rio Branco-MT, caso não consiga proceder à penhora informe o motivo 

nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216511 Nr: 25236-72.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO CÂNCER DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE LACERDA 

SCHUTZ - OAB:4606/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 227717 Nr: 34792-98.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ANTONIO TOMAZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, MAURO 

BERTONCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJUNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ANTONIO CANEVER 

- OAB:5097/PR, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A, FRANCIELLEN BERTOCELLO DE CARVALHO - 

OAB:29.651/PR

 Vistos, etc.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243734 Nr: 12110-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. B. RIBEIRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA BORGES DE MOURA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384095 Nr: 19610-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAÇO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, 

ALEX NEVES JUNIOR, RICARDO TURBINO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, 

VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339426 Nr: 17714-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH SAGRADO RIBEIRO, EDSON 

VIEIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1255370 Nr: 22794-16.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR REIS DE SOUZA LEITE, ROSEMEIRE DA COSTA 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR PERSONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que desejam produzir.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será analisado e sentenciado.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129977 Nr: 22999-79.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANÍBAL PEREIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:25.081-O, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891, MARCIA PANATO PASSOS - OAB:OAB/MT 

17.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 15 (cinco) dias, manifestarem sobre a nova proposta de 

honorários periciais. Devendo a parte requerida, em havendo 

concordância, providenciar o recolhimento do montante no mesmo prazo. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1158482 Nr: 35284-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUMA FERREIRA DE SANTANA, ELIAS MIGUEL 

DAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA SANTANA DAHER - 

OAB:19.668, JOSÉ LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:21.169/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16.846-A, 

RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A/DF, Tatiana Maria Mello 

de Lima - OAB:15.118/DF

 Ante ao exposto, julgo improcedente os embargo à execução e homologo 

os cálculos apresentados às fls. 289/297 pela contadora judicial para 

reconhecer como devida pelo executado a quantia de R$ 275.628,07 

(duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e vinte e oito reais e sete 

centavos).

 Assim, configurando um excesso de execução de 43.444,84 (quarenta e 

quatro mil e noventa e quatro reais e quatro centavos), devendo esse 

valor ser restituído a parte executada.

Ademais, como já foi levantado o valor incontroverso a parte 

embargada/exequente, deverá ser expedido alvará do saldo 

remanescente de R$ 57.600,21 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais e 

vinte e um centavos).

As providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 768904 Nr: 21833-51.2012.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: LAURA DE ARAUJO E SILVA PEDERSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DA ROCHA, SAYD NEIA - 

COMERCIO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, SALIM KAMEL 

ABOURAHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8.153, Carmindo Francisco Ferreira - OAB:OAB/MT 13309, 

ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:10.833, GISELDA NATÁLIA DE 

SOUZA WINCK - OAB:6069/MT

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 814325 Nr: 20797-37.2013.811.0041

 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: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, MARIA AMÉLIA SARAIVA - OAB:41.233 SP, 

MAX NASCIMENTO DE REZENDE - OAB:16826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 732436 Nr: 28616-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA CONCEIÇÃO FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DALVO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 485, III, do NCPC.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da própria parte exequente, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.

Deixo de condenar honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 864396 Nr: 5144-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER, 

ANALZITA DAS NEVES MÜLLER, CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, ESPÓLIO DE GABRIEL JULIO DE MATTOS 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MULLER DE ABREU LIMA 

- OAB:6177/MT, JANE STELLE BECA SANTOS - OAB:23.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9.494 OAB/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - 

OAB:199.085SP, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14.659/MT

 Vistos, etc.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, conforme requerido às 
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fls. 359/360.

 Quanto ao saldo remanescente (fls. 340/349), intime-se a parte 

executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 890277 Nr: 23393-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CELINO BORGES, IMOBILIÁRIA 

PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SODRE DE MORAES 

- OAB:17.612, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos, etc.

 Diante da petição de fl. 260, determino que seja intimado o autor, para no 

prazo de 10 dias, apresentar a qualificação dos herdeiros de modo a 

regularizar a relação processual, com a posterior citação dos herdeiros, 

sobre os termos da presente.

 Determino que seja comunicado ao Juízo da 2ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões acerca do presente feito, bem como acerca do valor 

devido nestes autos, qual seja, R$ 204.778,60 (duzentos e quatro mil, 

setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) .

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 955423 Nr: 2801-55.2015.811.0041

 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: JOAQUIM DONIZETE DA SILVA

 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 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1060078-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PRECEGUEIRO IVO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060078-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES REU: FERNANDO PRECEGUEIRO IVO 

Vistos etc. Peticiona o autor informando que tomou conhecimento que o 

apartamento de sua propriedade, o qual se encontra locado ao requerido, 

teve a energia interrompida, bem como que o imóvel encontra-se em 

estado de abandono pelo requerido. Requer a expedição de mandado de 

constatação do estado de abandono do imóvel e seja o requerente imitido 

na posse. Pois bem, considerando as informações trazidas pelo 

requerente, bem como tendo em vista o que preleciona o artigo 66 da Lei 

8.245/91, DEFIRO o pleito de ID. 28607859. EXPEÇA-SE mandado de 

constatação a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, a fim de que 

diligencie no endereço localizado na Avenida Miguel Sutil, 9855, Ed Saint 

Mikhael, Apartamento nº 1304, Bairro Duque de Caxias, nesta Uber, para 

averiguar em que estado se encontra o imóvel e se o requerido 

encontra-se instalado no mesmo. Caso a constatação de abandono seja 

negativa, intime-se o requerido para desocupação do imóvel prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Caso a constatação de 

abandono seja positiva, proceda-se à imissão da posse do autor. 

Intime-se. Cumpra-se pelo oficial de Justiça Plantonista. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. G. (AUTOR(A))

SELMA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001147-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): A. 

C. G., SELMA FERREIRA DA SILVA REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos. 

Defiro os pedidos constantes no petitório de id. 28473783, oportunidade 

em que determino que a parte requerida cumpra com o disposto na 

decisão de id. 11547611, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

das sanções dispostas naquela decisão. Desta forma, intime-se a parte 

requerida AGEMED SAUDE S/A para cumprir com o disposto em epígrafe. 

Após, deverá comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias o 

cumprimento desta decisão. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021461-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1007576-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMARA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005781-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATANAAN FELIPE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000369-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILIA GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042924-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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 REQUERENTE/APELADA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007029-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007029-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: 

AMAURI DE CAMPOS CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037465-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIESELCOM TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE DIESEL 

COMBUSTIVEL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO LUIZ TEROL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037465-56.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIESELCOM TRANSPORTADORA E REVENDEDORA DE DIESEL 

COMBUSTIVEL LIMITADA EXECUTADO: ALEXSANDRO LUIZ TEROL 

Indefiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD, visto que o 

executado ainda não foi citado dos termos da presente ação consoante 

certidão do Oficial de Justiça no Id. 24499711. Intime-se a exequente para 

manifestar-se requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041837-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK PUBLICACOES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041837-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER REU: LINK PUBLICACOES EIRELI 

Defiro o pedido do autor de Id. 28576808, tendo em vista o retorno do AR 

no Id. 26168067. Dessa forma, expeça-se novo mandado de citação para 

a requerida LINK PUBLICACOES EIRELI, no endereço localizado na Rua 

Funchal,418, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP 04551-060, observando-se 

a audiência de conciliação designada para o dia 11/02/2020, às 9h30, Sala 

7 (Id. 24346629). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007029-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007029-51.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EXECUTADO: 

AMAURI DE CAMPOS Defiro como pede no ID 27971579. Expeça-se 
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mandado de penhora do crédito desta execução junto ao crédito da 

empresa Quatro M Participações Ltda, decorrente do contrato de compra e 

venda do imóvel. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004687-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. E. S. (EXEQUENTE)

R. E. S. (EXEQUENTE)

S. E. S. (EXEQUENTE)

T. E. S. (EXEQUENTE)

P. E. S. (EXEQUENTE)

J. P. E. I. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PIMENTEL DINIZ DE SOUZA OAB - SP190370 

(ADVOGADO(A))

TIAGO DE CASTILHO MUNOZ OAB - SP331672 (ADVOGADO(A))

FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO OAB - SP112208 

(ADVOGADO(A))

PAULA MINARDI FONSECA OAB - SP385495 (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

KARINA GOLDBERG BRITTO OAB - SP196284 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. B. C. E. A. D. P. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DO AMARAL SANTOS OAB - SP0221789A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004687-04.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, TELEGRAFICA 

ENERGIA S.A., SAPEZAL ENERGIA S.A., RONDON ENERGIA S.A., 

PARECIS ENERGIA S.A., CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. EXECUTADO: 

TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE PROJETOS 

LTDA Trata-se de embargos declaratórios apontando erro de fato no 

despacho Id 221425115, o qual determinou a intimação das partes para 

dar andamento ao feito. Contrarrazões sob Id 22367315. Decido: Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

“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. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Assiste razão ao embargante 

ao alegar que o feito se encontra suspenso pela decisão Id 18370149, da 

qual houve interposição de Agravo de Instrumento, o qual não foi provido. 

Sendo assim, inadequado o despacho embargado, haja vista que é 

incabível determinar que as partes deem andamento ao feito se este se 

encontra suspenso. A fim de complementação, ressalte-se que na 

decisão da Des. Relatora no RAI 100394704.2019, Id 22888290, constou 

que o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na 

Ação anulatória obteve a concessão de efeito suspensivo. A decisão 

proferida na análise dos Embargos de Declaração contra a decisão que 

suspendeu o andamento, Id 18370149, consignou que: “REJEITO os 

embargos de declaração. Por outro lado, apesar de na Ação Anulatória ter 

sido prolatada sentença, extinguindo a ação pelo reconhecimento da 

decadência, certo é que referida sentença não transitou em julgado ainda 

e o valor desta execução importa R$ 91.704.373,71, o que reclama o 

máximo de cautela. Sendo assim, mantenho a decisão Id 12887929 até o 

trânsito em julgado pela inexistência de oposição de recurso ou, caso seja 

interposta apelação, venha esta a ser recebida sem efeito suspensivo.” 

Assim, havendo a constatação de que a apelação foi recebida com efeito 

suspensivo, está em vigor a suspensão da execução. Diante do exposto, 

ACOLHO os Embargos de Declaração e revogo o despacho Id 22142115. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 17 de janeiro de 2020. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040053-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040369-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039683-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047949-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1049012-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003709-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003709-22.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA ALVES MARTINS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO SA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002940-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MENDES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002940-14.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL MENDES CHAGAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 26/03/2020, às 13h a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002952-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR OLIVEIRA DO ROSARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002952-28.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDMAR OLIVEIRA DO ROSARIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 13h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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, 
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inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003386-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA ROSINEI JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003386-17.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESUINA ROSINEI JUSTINO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 26/03/2020, às 13h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003359-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003359-34.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 14h a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003190-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA AIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003190-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANA AIRES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA 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 26/03/2020, às 12h45 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003241-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003241-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIO APARECIDO DE LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 12h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003123-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANUNCIACAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003123-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANUNCIACAO DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 13h a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003121-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. B. D. S. (AUTOR(A))

REINALDO BERTULIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003121-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): J. 

V. F. B. D. S., REINALDO BERTULIO MARQUES DA SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 

13h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do 

AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente 

por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da 

audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003110-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MACIEL VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003110-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTINA MACIEL VIEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA 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 26/03/2020, às 13h30 a ser realizada pela Central de 
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Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003059-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA VALVERDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003059-72.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS SILVA VALVERDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 13h45 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003051-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003051-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENIVALDO MELO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 14h a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003041-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTTON PAULO DE ANDRADE AGGENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003041-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTTON PAULO DE ANDRADE AGGENS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 14h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022990-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE VENTURA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003508-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AGUIAR SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003508-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO AGUIAR SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/03/2020, às 13h a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002972-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002972-19.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

14h15 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do 

AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente 

por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da 

audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002986-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002986-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANGELA OLIVEIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 13h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 
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prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012984-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORIZONTTE PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S C T DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

SONIA CHRISTINA TERRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012984-29.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA, HORIZONTTE 

PARTICIPACOES LTDA EXECUTADO: SONIA CHRISTINA TERRA DA SILVA, 

S C T DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - ME Intime-se o autor para que 

apresente planilha com saldo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030868-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS AUGUSTO FACHINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LIMA FAGUNDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030868-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRAS AUGUSTO FACHINI EXECUTADO: ANDRE LIMA FAGUNDES 

Oficie-se a BV Financeira SA Cred. Financ. e Investimento como pede o 

credor no ID 26266633. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014172-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISSANDRO DA SILVA TORRES (REU)

SILVANO MACEDO GALVÃO (REU)

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014172-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME REU: LISSANDRO DA SILVA TORRES, 

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA, SILVANO MACEDO GALVÃO Nenhum dos 

3 réus nesta lide foram citados, assim ela não pode prosseguir. 

Providencie a empresa autora a citação dos 3 reús, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003827-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE PAULA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003827-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIEL DE PAULA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/03/2020, às 14h15 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002818-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1002818-98.2020.8.11.0041 

Autor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 
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de conciliação designada para o dia 18/05/2020, às 11h30 - conciliação 2 - 

, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011989-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011989-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA EXECUTADO: 

EDSON SILVA PEREIRA Intime-se o réu para regularizar a representação 

processual, juntando procuração legível. Proceda-se à penhora e 

avaliação do bem, conforme já deferido. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061566-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERALDINO TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061566-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERALDINO TEODORO DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cumpra-se 

o despacho do Id. 27740104. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048636-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048636-10.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): NEIDE APARECIDA PAZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Ante o teor da petição de ID 28544514, indefiro o 

pedido de redesignação da audiência de conciliação para os dias 30 ou 31 

de janeiro/2020, uma vez que as partes não convencionaram em audiência 

que sairiam intimadas para ato, dessa forma, não há tempo hábil para 

cumprir a intimação da parte requerida para as referidas datas. Redesigno 

para o dia 25/03/2020 às 13h45 – Sala: Conciliação 03 a audiência, ante a 

ausência de data anterior em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003094-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1003094-32.2020.8.11.0041 

Autor: HDI SEGUROS S.A. Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 12h - 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 requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002992-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002992-10.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EWERTON GAMA RODRIGUES DE TOLEDO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 13h a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035663-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MUNIR MARTINS SALOMAO OAB - MT20383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GV - TERRAPLENAGEM LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035663-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EXECUTADO: GV - 

TERRAPLENAGEM LTDA. - ME Compete ao credor a indicação de bens à 

penhora. Se não forem localizados bens à penhora pelo credor, o 

processo será extinto ou suspenso, nos termos do CPC. Manifeste-se a 

exequente em 15 dias, sob pena de extinção. CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002996-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON LUAN XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002996-47.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WELLISON LUAN XAVIER DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 12h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003025-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003025-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FLORENTINO FERNANDES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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 26/03/2020, às 12h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 
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termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036466-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE MARQUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REURY DA SILVA BUENO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036466-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEORGE MARQUES DE FREITAS REU: REURY DA SILVA BUENO Por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005333-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005333-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP EXECUTADO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

Intime-se a exequente para manifestar sobre a petição de documentos de 

Id. 28320254, bem como dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002881-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EXECUTADO)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIARA ALVES CUNHA DE SANTI OAB - SP299302 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002881-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO EXECUTADO: Q1 COMERCIAL 

DE ROUPAS S.A., ALVARO JABUR MALUF JUNIOR Intime-se o autor para 

que apresente planilha com saldo atualizado da dívida, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005098-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE JARDIM D'AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE DE FREITAS JUNIOR (EXECUTADO)

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005098-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SPE JARDIM D'AMERICA LTDA EXECUTADO: ONOFRE DE FREITAS 

JUNIOR, AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS Intime-se o autor para que 

apresente planilha com saldo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048691-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

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 efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087567 Nr: 4983-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDES EMILIO DA SILVA

 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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 171, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115783 Nr: 16931-16.2016.811.0041

 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: EDSON MOLETA COLODEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S/A, BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S.A., URBANA OP E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 
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RODRIGUES - OAB:21.188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE/APELADO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 359/371, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908096 Nr: 35602-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁCIO DAMIÃO DE OLIVEIRA, ALCIDES PEDROSO 

LINO, JOSE CARLOS DA SILVA, JARI NEVES DE SOUZA, FRANCISCO 

OZINALDO ALVES BEZERRA, JAILINE FRANCIELE FRASSON, JOSE 

EVANOR NEVES MOREIRA, OSVALDO FERNANDES, JOSE CARLOS 

GOMES, WALTER SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:11.065-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 E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a informação apresentada pela contadoria de fls.471/472, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931099 Nr: 49884-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE MENDONÇA FAUST, LUCIA CLAUDETE 

MACIEL, OSVALDO MAZIERO, DELSA APARECIDA DA SILVA

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

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-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 E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a informação apresentada pela contadoria de fls.297/298, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098532 Nr: 9936-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23.167/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 229/230, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084264 Nr: 3527-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK RODRIGUES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 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 interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827873 Nr: 33732-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, PDG REALTY 

S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821170 Nr: 27384-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GOMES PESSOA, MÔNICA DE PAULA 

MOTERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON FREDERICO KUNZE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 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), e via Diário Eletrônico, para apresentar cálculo 

atualizado do débito, bem como dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 378/385, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352480 Nr: 22946-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WST CONST. E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOULY BAPTISTA SANTOS 

DALLASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE/APELADO, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 247/251, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789189 Nr: 43189-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLAGOS COMERCIO COMBUSTÍVEIS DE 

DERIVADOS LTDA., CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:SP-21585, Jack Izumi Okada - OAB:SP-90393, LIGIA MARIA 

BUENO DE SOUZA NEVES - OAB:12252/MT, RAFAEL CERQUEIRA 

SOEIRO DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836148 Nr: 41194-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR GONÇALVES NUNES, ANA PAULA 

MENDES BARBOSA NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:3484TO/11867MT, GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/0, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9.995/MT, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 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) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845000 Nr: 48773-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIR BELMIRO ANASTÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE, LOILTO MAGNO 

BARBOSA DE CASTRO, DIONEI EDI CARDOSO LEAL, ANTONIO JOSÉ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323 OAB/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258

 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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 437/445, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879778 Nr: 16593-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESWALTER ZANETTI

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

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-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 AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a informação apresentada pela contadoria de fls.254/255, no prazo 

de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 299550 Nr: 12974-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GERUZO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDESIO ANTONIO BAZZONI E CIA. LTDA., 

BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariany Renata Cáceres de 

Souza - OAB:23682/B, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, 

LEONICIO DOS REIS SALES - OAB:5.896/MT, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:9.246/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença que tramita desde o ano de 2016, 

sem satisfação da dívida.

 Depois de pedido o reconhecimento de grupo econômico por parte do 

exequente, o executado manifestou-se às fls. 721/732, ofertando acordo 

que não foi aceito pelo exequente.

 A pretensão de atingir patrimônio de empresa diversa por parte do 

exequente, que requer a inclusão da empresa TEMPERMAT no polo 

passivo do presente cumprimento de sentença, sob o argumento de 

existência de fraude (confusão e sucessão patrimonial) e formação de 

grupo econômico, não encontra permissão de deferimento de plano no 

CPC a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de modo 

inverso e mesmo que haja evidências de formação de grupo econômico, 

sendo necessária a instauração de incidente próprio nos termos dos 

artigos 133 a 137 do CPC.

Assim, a parte exequente deverá se adequar ao artigo 133 do CPC e 

seguintes, individualizando os sócios e juntando o contrato social 

atualizado da empresa executada e da que se pretende incluir no polo 

passivo ou certidão da junta comercial, no prazo de 15 (quinze) dias, uma 

vez que os documentos de fls. 722/727, por si só, não se prestam para 

tanto.

Na mesma oportunidade, o exequente deve apresentar cálculo atualizado 

do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301649 Nr: 14082-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPESP EMPRESAMENTO PROMOÇÕES PESQUISAS 

S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA ZERATI - 
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OAB:135178, ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - 

OAB:14.127/OAB/MT, ELÁDIO SILVA - OAB:SP. 25.048, TAYLA BRIZIA 

DOS REIS - OAB:25268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a ADEMIR JOEL 

CARDOSO), 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): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 6681-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 O autor manifestou-se às fls. 1925/1926, pugnando pelos benefícios da 

justiça gratuita para o fim de distribuir sem ônus a carta precatória de fl. 

1843, para avaliação dos imóveis ali descritos, bem como as respectivas 

diligências.

No entanto, verifica-se que tal pleito já foi deferido às fls. 335.

Assim, ANOTE-SE a concessão dos benefícios da justiça gratuita já 

deferida ao autor, para que este possa distribuir a carta precatória de fl. 

1843, sem ônus.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 740316 Nr: 37022-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO BRASILEU ESTRAL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação de desprovimento do Agravo de Instrumento 

interposto pela parte exequente (fls. 103/108), INTIME-SE a mesma para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 462818 Nr: 31305-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJAIME PEREIRA BENEVIDES, DIVANIR BEZERRA DA 

SILVA BENEVIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DIAS DO NASCIMENTO, 

IRENITA RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117, Silvia Regina de Souza - OAB:13508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 No caso, vislumbro que a parte exequente, apesar de devidamente 

intimada para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, bem como não apresentou 

justificativa para tanto, devendo ser ressaltado que o feito se arrasta 

desde 2010.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito.

Parte autora beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios em face da falta de resistência da parte ré.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 728687 Nr: 24625-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCOMTEL S/A - SERVIÇO DE 

COMUNICAÇÕES TELEFONICAS DE LONDRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX RODRIGUES SHIBATA - 

OAB:46972, BRUNO GALOPPINI FELIX - OAB:46981, FÁBIO CESAR 

TEIXEIRA - OAB:37.041 PR, RODRIGO RODRIGUES DA COSTA - 

OAB:49698/PR, VINICIUS LUIZ REIS MÔNACO - OAB:87640

 1) Considerando que a parte autora consentiu com o valor depositado à fl. 

191 pelo devedor, a título de quitação da obrigação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para liberação do valor depositado à fl. 191, na 

modalidade total com rendimento, por meio de transferência para a conta 

indicada à fl. 196.

2) INDEFIRO o pedido de nova intimação do devedor, para pagamento de 

honorários advocatícios, pois estes não foram fixados às fls. 176/181, por 

ausência de previsão legal, decisão esta não recorrida no momento 

oportuno.

3) Assim, após a liberação do alvará, considerando que houve a quitação 

do débito liquidado, a extinção da execução é medida que se impõe. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

4) Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 829891 Nr: 35642-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214-B, VANIA FATIMA VIAN - OAB:54154

 I) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar os 

dados exigidos pelo SPC para a inclusão do executado no cadastro de 

proteção ao crédito, quais sejam: filiação, RG e CPF, data de nascimento e 

endereço, diante do Ofício de fl. 130;

II) Desde já, INDEFIRO o pedido de fl. 131, posto que infrutífero o INFOJUD 

realizado à fl. 114;

 III) INTIME-SE a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 IV) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789189 Nr: 43189-05.2012.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLAGOS COMERCIO COMBUSTÍVEIS DE 

DERIVADOS LTDA., CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:SP-21585, Jack Izumi Okada - OAB:SP-90393, LIGIA MARIA 

BUENO DE SOUZA NEVES - OAB:12252/MT, RAFAEL CERQUEIRA 

SOEIRO DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768984 Nr: 21924-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO LUCIANO DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO IZIQUE CHEBABI - 

OAB:184668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774479 Nr: 27682-04.2012.811.0041

 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: MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE S/A, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A, LIMA 

JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:12.447/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005440-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OECIA ALTAMIRA SOARES - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 

1005440-24.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 6.292,61 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO DE 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO LESTE Endereço: 

Rua Rondonópolis, 250, sala 3, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: OECIA ALTAMIRA SOARES - ME 

Endereço: RODOVIA DOS IMIGRANTES, 0, KM 18,5, DISTRITO 

INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-325 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 6.292,61 e dos honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES 

DE PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM, associação com CNPJ n° 

14.576.941/0001-82, localizada na Rua Rondonópolis, n° 250, sala 3, 

aprocampva@gmail.com, em Primavera do Leste – MT, CEP 78.850-000, 

por sua advogada que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, ajuizar AÇÃO MONITÓRIA em face de AECIA 

ALTAMIRA SOARES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ 15.059.312/0001-48, com endereço na Rodovia dos Imigrantes - 

anexo ao Posto Trevisan, Distrito Industrial, Cuiabá – MT, CEP 78.098-325, 

pelos seguintes fatos e fundamentos que passa a aduzir: A Requerida se 

associou a Requerente no dia 07/02/2014 com a inclusão de seu veículo 

com suas respectivas cotas, conforme Contrato (ficha de adesão) anexa. 

Ocorre que do período de participação na Associação, a Requerida pagou 

parcialmente o rateio de prejuízo de acidentes. Do período que a Requerida 

esteve na associação, a mesma deveria ter pagado o valor total do rateio 

no montante de R$ 3.065,26, ocorre que a Requerida pagou parcialmente o 

valor devido no valor de R$ 160,00, restando o saldo remanescente de R$ 

2.905,26, bem como o valor de boletos em aberto no valor de R$ 2.180,50 

com vencimento desde 29/04/2014, o que totalizaria o valor de R$ 

5.085,76 (cinco mil e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos), valor 

este sem correção monetária. Diante do inadimplemento do referido débito 

descrito acima, com o intuito de obter uma solução amigável para o 

problema, foram feitos vários contatos com a Requerida, no entanto, até a 

oportunidade sem êxito, razão pela qual pleiteia o direito da Associação 

judicialmente DECISÃO: Ante a petição da autora (Id. 24940601) e a não 

localização do réu nos novos endereços (Id. 24821157 e 22100979), 

expeça-se edital de citação da requerida OECIA ALTAMIRA SOARES - ME 

(CNPJ nº 15.059.312/0001-48), com prazo de 30 (trinta) dias, observando 

os requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o mesmo no átrio 

do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação 

que, ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses dos réus.Intime-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 

2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES 

BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (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 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021033-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCIO PEREIRA (REU)

ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 1021033-93.2018.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 3.139,53 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: PLENA COMERCIAL LTDA 

Endereço: RUA P, 204, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-420 POLO PASSIVO: Nome: ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA V-2, 18, Quadra 30, 

PARQUE NOVA ESPERANÇA I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-563 Nome: 

ROBSON MARCIO PEREIRA Endereço: RUA ARAGUAINHA, 93, CPA II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-324 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:PLENA COMERCIAL LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o 

04.164.160/0001-27, com sede na na Av. “P”, n. 204, Bairro Distrito 

Industrial, CEP 78.098-420, em Cuiabá, Estado do Mato Grosso, neste ato 

representado por seus advogados que esta subscrevem,, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, propor a presente: 

AÇÃO DE COBRANÇA em face de ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS (AGRO CANAA), pessoa jurídica devidamente inscrita 

no CNPJ sob o n. 26.024.021/0001-30, com sede e foro na Av. V-2, n.º 18, 

da Quadra 30, no Bairro Nova Esperança, Loteamento Parque Nova 

Esperança I, CEP: 78.098-563, endereço eletrônico desconhecido, em 

Cuiabá/MT e seu proprietário Sr. ROBSON MARCIO PEREIRA brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade n. 991625 SSP/MT e do CPF n. 

474.761.091-04, residente e domiciliado na Rua Araguainha, nº 93, Bairro 

Morada da Serra (CPA II), Núcleo Habitacional CPA II, CEP 78.055-324, 

endereço eletrônico desconhecido, em Cuiabá/MT, pelas seguintes e 

relevantes motivações de fato e direito que passa a expor: A empresa ora 

autora atua, há quase 18 anos, no mercado do comércio atacadista de 

produtos alimentícios em geral, tanto na grande Cuiabá, quanto no interior 

do Estado. Como tal, promove suas vendas mediante a realização de 

pedidos e a entrega das mercadorias adquiridas diretamente na sede de 

seus clientes, com a correspondente Nota Fiscal Eletrônica, para 

pagamento posterior, mediante duplicatas / boletos bancários. Assim, 

foram entregues as mercadorias constantes da NFe 62239, emitida em 

31/10/2017, no valor total de R$ 2.532,00 (dois mil, quinhentos e trinta e 

dois reais), conforme documentos em anexo. Para o débito oriundo da 

aquisição dos produtos relacionados na referida Nota Fiscal, foram 

efetivamente emitidas 05 (cinco) duplicatas/boletos bancários, restando 

todas inadimplidas. Logo, o valor do débito inadimplido original, 

corresponde a R$ 2.532,00 (dois mil, quinhentos e trinta e dois reais), 

devidamente atualizado pelo INPC (IBGE), acrescido de juros de 1% ao 

mês, desde os vencimentos das referidas duplicatas, com multa de 2% e 

honorários de cobrança no importe de 10% sobre o valor atualizado da 

dívida, e nesta data corresponde a R$ 3.139,53 (três mil, cento e trinta e 

nove reais e cinquenta e três centavos), conforme planilha de atualização 

do débito em anexo. Em que pese as inúmeras tentativas de recebimento 

dos valores devidos pela requerida à autora, o que pode ser observado 

do Histórico de Cobrança, anexo, bem como com o envio de notificação 

extrajudicial de cobrança, esta quedou-se inerte em promover tal quitação, 

não havendo outra alternativa à requerente senão o ingresso judicial da 

presente Cobrança de valores. DECISÃO: Defiro como pede no ID 

25904314.Citem-se os réus por edital. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (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.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023397-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 1023397-04.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: ADELIA SANTANA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

COLÔMBIA, 278, ANTIGA RUA URUGUAI, RIBEIRÃO DA PONTE, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-470 POLO PASSIVO: Nome: EDIBERTO JOAQUIM 

ASCHAR Endereço: RUA PROJETADA 18, 18, 5, QUADRA 27, JARDIM 

UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-578 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:ADELIA 

SANTANA DE OLIVEIRA, brasileira, convivente, autônoma, RG n° 

0398795-7 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.285.721-20, telefone: 

(65) 9 9262-0878 - residente e domiciliada a Rua: Colômbia (antiga 

Uruguai) nº278, Bairro: Ribeirão da Ponte, Cuiabá-MT, CEP. 78.040-470, 

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, neste ato 

representado pelo Defensor Público in fine assinado, no uso de suas 

atribuições legais e institucionais, no prazo legal (prazo em dobro, Art. 

128, I da Lei Complementar 80/94), vem à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no artigo 1.238 e seguintes do Código Civil, propor a 

presente AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de EDIBERTO 

JOAQUIM ASCHAR, brasileiro, solteiro, pecuarista, inscrito no CPF/MF sob 

nº078.481.021-49, RG nº097.508 SSP/MT com endereço Rua Projetada 18, 

5 – QUADRA 27 - - Jardim Universitário – ESTADO DE MATO GROSSO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE 

MENDONÇA BAIRRO: BOSQUE DA SAÚDE EDIFÍCIO MARUANÃ Nº 1894 1º 

ANDAR SALA 109 - CEP. 78.050-973 - CUIABÁ – MT. 2 Cuiabá/MT - CEP: 

78075-578 , o faz nas razões fáticas e de direito que doravante expende, 

para ao final requerer. DO DESCONHECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO DO 

RÉU Trata-se de uma Ação de Usucapião, em face de “Justino Francisco 

da Silva” inviabilizando a qualificação do Requerido, obrigando a 

Requerente a requerer diligencias necessárias à sua obtenção nos termos 

do art. 319 do CPC: Art. 319 DO CPC A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o 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; § 1o Caso não 

disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na 

petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 

2o 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.. DOS 

FATOS:Há mais de 31 (trinta e um) anos, isto é, desde 1987, a Requerente 

detém a posse sobre o imóvel localizado na Rua Colômbia (antiga Uruguai) 

– nº 278 - Lote 25 - Bairro Ribeirão da Ponte - Cuiabá-MT, com área de 

404,62 m² (quatrocentos e quatro metros, sessenta e dois centímetros 

quadrados) consoante planta e memoriais descritivos anexos, posse esta 

que vem sendo mantida de forma mansa, pacífica e ininterrupta. A 

Requerente declara que desde o ano de 1986 mora no bairro Ribeirão da 

Ponte, nesta época morava de aluguel. Após 3 (três) anos morando no 

local, observou que havia um terreno completamente abandonado, próximo 

a sua residência. Como a Requerente não possuía nenhum imóvel e 

percebeu que o terreno em questão estava cheio de mato, sem nenhuma 

infraestrutura, a mesma decidiu limpá-lo e ocupá-lo. No decorrer dos anos, 

procurou a Prefeitura de Cuiabá, solicitando o aforamento do local e 

posteriormente, a Requerente, recebeu o IPTU (imposto predial territorial 

urbano) em seu nome para pagamento. Posteriormente, a limpeza do 

terreno, a Requerente começou a construir uma peça de madeira com a 

ajuda da sogra de alguns moradores do bairro, ganhou um padrão para 

que pudesse solicitar a ligação de energia, e pediu também à empresa que 

fornece água, a ligação necessária para o terreno. Com o passar dos 

anos a Requerente construiu uma casa de alvenaria, fez várias 

benfeitorias, e no local reside com sua família há mais de 30 (trinta) anos. 

O referido imóvel, que está registrado sob a matrícula nº 63.854 – Livro 

nº2-GC – Folha nº 289, junto ao 2º Serviço Registral da 1ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT. É importante frisar que, neste longo 

período, a Requerente cuidou do imóvel usucapiendo com animus domini, 

inclusive durante todos esses anos, a mesma vem efetuando o pagamento 

das contas de energia e água, conforme comprovam os documentos em 

anexo. A posse da Requerente ultrapassa o lapso temporal previsto no 

artigo 1.238 do Código Civil e sempre foi exercida de forma mansa, 

pacífica, ininterrupta e de boa-fé, o que a legitima a promover a presente 

ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Como já explanado 

anteriormente, o referido imóvel possui uma área de 404,62 m² 

(quatrocentos e quatro metros e sessenta e dois centímetros quadrados), 

e este se localiza na Rua Colômbia - nº 278 - Bairro: Ribeirão da Ponte - 

município de Cuiabá/MT. Necessitando obter o seu título de propriedade da 

área usucapienda, a Requerente providenciou o devido levantamento 

planimétrico - mapa, memorial descritivo, em anexo. DECISÃO: Ante a 

petição da autora (Id. 27343603) e a não localização do réu nos novos 

endereços (Id. 26484607, 27149401 e 27149439), expeça-se edital de 

citação do requerido EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR (CPF nº 

078.481.021-49), com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos 

e formalidades legais, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.Faça constar no edital de citação que, 

ocorrendo revelia, será nomeado curador especial para defesa dos 

interesses dos réus.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

ROSANGELA GOMES BEZERRA, digitei. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003475-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADAZELI PEREIRA FLORES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003475-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEALDO FLORESTA DE OLIVEIRA, ADAZELI PEREIRA FLORES DE 

OLIVEIRA REU: PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA A parte autora insiste 

na produção de prova pericial, a fim de demonstrar alteração dos 

encargos de correção a partir de 31/09/2016 no contrato objeto dos autos, 

enquanto a parte requerida pugna pela produção de prova oral. Contudo, a 

prova oral e a pericial não têm utilidade para o deslinde da demanda, posto 

que a prova, no caso em tela, é essencialmente documental. Diante disso, 

indefiro a realização de prova oral e pericial. Assim, faculto às partes a 

juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 dias. 

Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, voltem-me 

conclusos para sentença, a qual, por sua vez, observará as metas 

estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033503-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS (REU)

MARIANE BORGES MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA AVELAR OAB - MT21334-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033503-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS, 

MARIANE BORGES MARTINS Não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

Trata-se de ação de ressarcimento de danos causados em acidente de 

trânsito, proposta por LIBERTY SEGUROS S.A. contra KEYLA RIBEIRO 

BORGES MARTINS E MARIANE BORGES MARTINS, alegando que o veículo 

da primeira requerida, conduzido pela segunda ré, foi o causador de 

acidente envolvendo segurada e que ensejou a indenização desta última. 

Assim, pugna pela condenação das rés ao ressarcimento da indenização, 

além dos ônus da sucumbência. Questões processuais pendentes: 1. 

Denunciação da Lide As requeridas alegam que a responsabilidade 

objetiva pelo acidente de trânsito objeto dos autos é do Município de 

Cuiabá, em razão de semáforo com defeito. De fato, analisando o vídeo 

juntado pela parte ré na contestação, constata-se que, no momento do 

acidente, o semáforo da via em que a requerida Mariane conduzia o seu 

veículo (Rua Manoel Pereira Cuiabano cruzamento com Av. dos 

Trabalhadores) estava sem funcionar a cor vermelha que indica “PARE”, 

causando grande confusão no trânsito, como demonstram as imagens. 

Assim, nos termos do artigo 125, II, do CPC, DEFIRO a denunciação da lide 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Promovam as requeridas à citação do 

denunciado, no prazo legal. Redistribuam-se os autos para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, a quem caberá analisar as demais 

questões processuais pendentes. Cumpra-se. Após, dê-se as baixas 

necessárias. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003586-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003586-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA REU: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral ajuizada por LUCINBERGUE MORAES DA 

SILVA em face de BANCO LOSANGO S.A, na qual o autor pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida (i) suspenda as cobranças do débito de R$14.000,00 (quatorze 

mil reais), objeto da demanda; (ii) se abstenha de incluir o nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito; e (iii) apresente a cópia do 

contrato e de toda a documentação referente à operação de crédito no 

valor de R$14.000,00, na empresa Serra Dourada. Em suma, alega o autor 

que a requerida está realizando a cobrança de um débito de R$14.000,00 

(quatorze mil reais), o qual tem origem em uma compra realizada por um 

terceiro fraudador, que está utilizando, reiteradamente, a sua 

documentação para a realização de empréstimos, abertura de conta 

bancária, e agora, aquisição de materiais para construção na empresa 

Serra Dourada. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do 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. In casu, identifico a probabilidade do 

direito, notadamente por meio da cópia do Boletim de Ocorrência anexado 

no Id. 28564400, e do documento de identidade juntado no Id. 28564403, 

de cujo teor é possível extrair que, aparentemente, os débitos cobrados 

pela requerida teriam origem em contratação fraudulenta, realizada por 

terceiro utilizando-se de documento de identidade falsificado, como já 

ocorrido em outros casos. O perigo de dano exsurge dos evidentes 

prejuízos econômicos causados ao autor, caso a cobrança do débito seja 

mantida até o final da demanda, o que poderá comprometer a sua renda 

mensal. Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Indefiro, contudo, o 

pedido para determinar que a requerida apresente a cópia do contrato, e 

de toda a documentação referente à operação de crédito no valor de 

R$14.000,00, na empresa Serra Dourada, eis que a exibição desses 

documentos constitui ônus e não obrigação da parte ré. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de 

tutela de urgência, para determinar que a requerida (i) suspenda as 

cobranças do débito de R$14.000,00 (quatorze mil reais), objeto da 

demanda; e (ii) se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito. Para o caso de não cumprimento da determinação 

pela parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) 

até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 18/05/2020, às 

9h30, Sala 3, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 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, 
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quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028065-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUYANNE RAMOS PEDROSO (AUTOR(A))

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT19605-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIS MARCELO DE AMORIM (REU)

JOSIVANE VIRGINIA DA COSTA MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028065-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ROGERIO RAMOS PEDROSO, SUYANNE RAMOS PEDROSO 

REU: ADONIS MARCELO DE AMORIM, JOSIVANE VIRGINIA DA COSTA 

MARQUES SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Ato/Negócio 

Jurídico, Restituição de Posse, Indenização por Danos Morais e Materiais e 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por ANTONIO ROGÉRIO RAMOS 

PEDROSO e SUYANNE RAMOS PEDROSO, contra JOSIVANE VIRGINIA DA 

COSTA MARQUES e ADONIS MARCELO DE AMORIM. Questões 

processuais pendentes: 1. Impugnação à Justiça Gratuita A parte ré 

impugna a justiça gratuita concedida aos autores no despacho inicial, sob 

o argumento de que a renda de total de ambos de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) é suficiente para custear as despesas do processo. Todavia, a 

insurgência não veio acompanhada de provas da ausência de 

miserabilidade, enquanto os autores demonstraram a impossibilidade de 

pagar as custas, razão pela qual mantenho a concessão da justiça 

gratuita. REJEITO, pois a impugnação ao pedido de justiça gratuita. 2. 

Reconvenção e Pedido de Justiça Gratuita A parte ré apresenta pedido 

reconvencional, pleiteando pela concessão de justiça gratuita, sem juntar 

documentação comprobatória do estado de miserabilidade. Afirma que foi 

induzida a erro pelos autores, pois ao comprar o imóvel objeto dos autos, 

aqueles se apresentaram como proprietários, quando na verdade eram 

meros possuidores; que em razão disso, não conseguiu efetuar o 

financiamento. Assim pugna pela imediata entrega da documentação, ou 

ainda, pela devolução em dobro dos valores pagos aos autores, além de 

condena-los em perdas e danos oriundos da rescisão por culpa exclusiva 

dos mesmos e danos morais. Inexiste comprovante de hipossuficiência da 

reconvinte nos autos. Assim, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 

INTIME-SE A PARTE REQUERIDA/RECONVINTE PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que fazem jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda de ambos os réus, sob pena de indeferimento do 

benefício e extinção da reconvenção. 3. Matéria controvertida A 

controvérsia consiste em saber se a parte ré deu causa à rescisão 

contratual, por inadimplência, bem como se vêm resistindo a desocuparem 

o imóvel por meio de ameaças, e ainda, se tais fatos acarretaram danos 

morais e materiais aos autores. 4. Distribuição Ônus da Prova Incumbe aos 

autores comprovarem o fato constitutivo do seu direito e aos réus a 

existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos 

autores. As partes pugnam pela produção de prova oral, assim, DEFIRO o 

pedido, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/05/2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas já 

arroladas e as que vierem a ser oportunamente arroladas, até o máximo 

de 10 (dez) para cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação 

desta decisão. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 

INTIME-SE A PARTE REQUERIDA/RECONVINTE PARA, NO PRAZO DE 15 

DIAS, comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que fazem jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda de ambos os réus, sob pena de indeferimento do 

benefício e extinção da reconvenção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002521-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI PANASSOLO (AUTOR(A))

MARLY MESQUITA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

FLORITA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

LIDIA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIA SOTOLANI ZANDONATO (AUTOR(A))

HILARIO HOFMEISTER (AUTOR(A))

CECILIA MARIA PINHEIRO (AUTOR(A))

GLORIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002521-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLORITA RODRIGUES DE MORAES, ANTONIA SOTOLANI ZANDONATO, 

HILARIO HOFMEISTER, GLORIA ROSANGELA VIEIRA DA SILVA, 

FRANCIELI PANASSOLO, JOAO MARQUES DA SILVA, LIDIA RIBEIRO DA 

SILVA, CECILIA MARIA PINHEIRO, MARLY MESQUITA DOS SANTOS REU: 

CAIXA SEGURADORA S/A A Caixa Econômica Federal manifestou-se sob 

o ID 25377898, pleiteando a remessa dos autos para uma das Varas da 

Justiça Federal de Cuiabá, para que lá seja apreciado seu pedido de 

admissão nesta ação como substituta da parte ré ou, em pedido 

subsidiário, como litisconsorte necessário ou, ainda, como assistente da 

parte ré. Sustenta que a Lei 13.000/2014 dispõe que a representação do 

SH/FCVS compete exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, 

mediante o esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento 

do STJ, deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em 

que o §1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas. Alega que, se antes até se podia 

admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA 

(FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura 

securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis 

que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, 

inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a 

ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve 

ser remetido à Justiça Federal. Ainda, a ré, em sua contestação, suscita a 

necessidade da intervenção da CEF na lide, em litisconsórcio passivo 

necessário. Diante disso, tendo em vista que este juízo, conforme a 

Súmula 150 do STJ, não é competente para decidir sobre o ingresso da 

CEF na lide, DEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos para uma 

das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se as baixas devidas. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002618-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002618-96.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. A decisão de ID 20369010 já havia reputado 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso concreto, 

acaso ficasse comprovado que os valores discutidos nos autos tinham 

sido depositados na conta corrente do autor, o que de fato ocorreu, 

conforme se depreende do Ofício juntado no ID 25544559. Além da 

evidente inutilidade da prova pericial grafotécnica, a decisão acima 

mencionada não foi objeto de recurso, restando precluso o pedido do 

autor. No caso, a prova é essencialmente documental e o feito já foi 

devidamente instruído. Assim, indefiro o novo pedido de prova pericial 

grafotécnica. Faculto às partes a juntada de outros documentos, caso 

queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 

15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, por sua vez, 

observará as metas estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010771-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FURTADO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010771-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALAN FURTADO PINTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ALAN FURTADO PINTO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 4.415,41 (quatro mil, 

quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), no Id. 24793318, 

bem como apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando 

que o cálculo apresentado pelo autor incide juros em data anterior a 

citação (Id. 24801504). O autor manifesta concordância com os valores 

apresentados pela exequente com a consequente quitação da obrigação 

e, ainda, pugna pela extinção do feito (Id. 24878851). Dessa forma, a 

extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor da exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

24878851. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010771-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FURTADO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010771-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALAN FURTADO PINTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ALAN FURTADO PINTO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 4.415,41 (quatro mil, 

quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), no Id. 24793318, 

bem como apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando 

que o cálculo apresentado pelo autor incide juros em data anterior a 

citação (Id. 24801504). O autor manifesta concordância com os valores 

apresentados pela exequente com a consequente quitação da obrigação 

e, ainda, pugna pela extinção do feito (Id. 24878851). Dessa forma, a 

extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor da exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

24878851. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011221-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011221-90.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ADEMAR DE OLIVEIRA 

ALMEIDA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 2.228,53 (dois mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três 

centavos), no Id. 24752705, bem como apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença alegando que o cálculo apresentado pelo autor 

incide juros em data anterior a citação (Id. 24798668). O autor manifesta 

concordância com os valores apresentados pela exequente com a 

consequente quitação da obrigação e, ainda, pugna pela extinção do feito 

(Id. 24877682). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 24877682. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044410-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044410-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMARIO PINTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Romario Pinto da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 08/08/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, falta de interesse processual e carência da 

ação, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26347496), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 08/08/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor juntou em ID 24618929 

a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 24618927) e o laudo pericial (ID 26347496). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(08/08/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reis), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1029591-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SAMARA DE SOUZA SANTOS CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029591-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANA SAMARA DE SOUZA SANTOS CARLOS 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

C A R L O S  N A T A N I E L  W A N Z E L E R  P R O C E S S O  N º 

1029591-88.2017.811.0041 Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve 

tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo a ser a autora ressarcida dos 

gastos que teve no valor de R$ 5.888,41. Instruiu o pedido com 

procuração e documentos (ID 10012703). A decisão de ID 11109661, 

determinou a liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma 

do art. 511 do CPC, deferindo a autora os benefícios da gratuidade da 

justiça. A parte requerida, embora citada, não apresentou contestação. A 

parte autora pugnou pela decretação da revelia da parte ré, com o 
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julgamento procedente do seu pedido. É o relatório. Fundamento e Decido. 

O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, 

inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e provar fatos 

novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a 

existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida na ação civil 

pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos 

fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias 

de te rm inadas  na  sen tença  p ro fe r i da  nos  au tos  n º 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 

demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que adquiriu uma quota denominada Family, no valor de R$3.000,00, pago 

por meio de saldo/bônus de terceiro, conforme previsão contratual no item 

3.5.1, no entanto, não teria recebido qualquer bonificação decorrente do 

investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de saldo de terceiro não 

vem acompanhada de mínimas provas, pois a autora sequer indica quem 

seria o terceiro, não servindo, ainda, os “print´s” de telas de 

computadores e manual de termos e condições gerais para comprovar os 

danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO 

JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. CRÉDITO DE 

TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial com 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do Código de 

Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais realizadas 

mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de posterior 

reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do ressarcimento 

ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: "(...) Os 

divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o 

uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o 

terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a 

este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos". (Relator 

Des. Luís Camolez; Processo: 0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira 

Câmara Cível; Data do julgamento: 23/09/2019; Data de registro: 

24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 
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que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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Processo Número: 1038787-82.2017.8.11.0041
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VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038787-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDOMIRA BONDESPACHO DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A PROCESSO Nº 1029591-88.2017.811.0041 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proferida na ação civil 

pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, 

de modo a ser a autora ressarcida dos gastos que teve no valor de R$ 

5.888,41. Instruiu o pedido com procuração e documentos (ID 10012703). 

A decisão de ID 11109661, determinou a liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, deferindo a autora os 

benefícios da gratuidade da justiça. A parte requerida, embora citada, não 

apresentou contestação. A parte autora pugnou pela decretação da 

revelia da parte ré, com o julgamento procedente do seu pedido. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo 

no art. 355, I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, 

conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora 

alegar e provar fatos novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante 

dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas 

acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 

demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 
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de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que adquiriu uma quota denominada Family, no valor de R$3.000,00, pago 

por meio de saldo/bônus de terceiro, conforme previsão contratual no item 

3.5.1, no entanto, não teria recebido qualquer bonificação decorrente do 

investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de saldo de terceiro não 

vem acompanhada de mínimas provas, pois a autora sequer indica quem 

seria o terceiro, não servindo, ainda, os “print´s” de telas de 

computadores e manual de termos e condições gerais para comprovar os 

danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO 

JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. CRÉDITO DE 

TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial com 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do Código de 

Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais realizadas 

mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de posterior 

reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do ressarcimento 

ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: "(...) Os 

divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o 

uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o 

terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a 

este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos". (Relator 

Des. Luís Camolez; Processo: 0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira 

Câmara Cível; Data do julgamento: 23/09/2019; Data de registro: 

24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038586-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CARNEIRO FIGUEIRA FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038586-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELISANGELA CARNEIRO FIGUEIRA FREITAS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação 

na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. E OUTROS, de modo a ser a autora ressarcida dos gastos que teve 

no valor de R$ 2.850,00. Instruiu o pedido com procuração e documentos 

(ID 11244684). A decisão de ID 11109661 determinou a liquidação de 

sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

deferindo a autora os benefícios da gratuidade da justiça e indeferindo o 

pedido liminar. A parte requerida, embora citada, não apresentou 

contestação. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda 

dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do 

mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de liquidação de 

sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a 

necessidade da parte autora alegar e provar fatos novos, que não 

integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a existência e o valor 

de seu crédito. A sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964) Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 
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de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 

demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que adquiriu uma quota denominada Family, no valor de R$2.850,00, pago 

por meio de saldo/bônus de terceiro, conforme previsão contratual no item 

3.5.1, no entanto, não teria recebido qualquer bonificação decorrente do 

investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de saldo de terceiro não 

vem acompanhada de mínimas provas, pois a parte autora sequer indica 

quem seria o terceiro, não servindo, ainda, os “print´s” de telas de 

computadores e manual de termos e condições gerais para comprovar os 

danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO 

JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. CRÉDITO DE 

TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial com 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do Código de 

Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais realizadas 

mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de posterior 

reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do ressarcimento 

ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: "(...) Os 

divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o 

uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o 

terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a 

este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos". (Relator 

Des. Luís Camolez; Processo: 0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira 

Câmara Cível; Data do julgamento: 23/09/2019; Data de registro: 

24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038647-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038647-48.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL DE LIMA OLIVEIRA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação 

na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. E OUTROS, de modo a ser a autora ressarcida dos gastos que teve 

no valor de R$ 6.127,50. Instruiu o pedido com procuração e documentos 

(ID 11250028). A decisão de ID 11109661 determinou a liquidação de 

sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

deferindo a autora os benefícios da gratuidade da justiça. A parte 

requerida, embora citada, não apresentou contestação. A parte autora foi 

intimada para informar a data efetiva do desembolso e/ou pagamento do 

boleto, pois tais documentos não foram juntados autos, todavia, justificou 

que estes devem ser apresentados pela parte ré. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme 

art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e 

provar fatos novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante 

dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas 

acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 
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divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 

demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que adquiriu uma quota denominada AdCentral ou AdCentral Family, no 

valor de R$ 6.127,50, pago por meio de transferências bancárias e 

boletos, e não teria recebido qualquer bonificação decorrente do 

investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de transferência 

bancária ou de boletos não vem acompanhada de mínimas provas, não 

servindo, ainda, os “print´s” de telas de computadores e manual de termos 

e condições gerais para comprovar os danos materiais. Nesse sentido, os 

seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. 

INVESTIMENTO. CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o 

ônus de instruir a inicial com documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320, do Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de 

escritórios virtuais realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, 

com promessa de posterior reembolso pelo divulgador, necessário a 

comprovação do ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado 

desta Câmara Cível: "(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham 

ingressado na rede mediante o uso de créditos de terceiros no sistema 

Telexfree, devem identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador 

e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo 

uso dos créditos". (Relator Des. Luís Camolez; Processo: 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038665-69.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELSON MAMORE REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proferida na ação civil 

pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, 

de modo a ser a autora ressarcida dos gastos que teve no valor de R$ 

30.637,50. Instruiu o pedido com procuração e documentos (ID 11251950). 

A decisão de ID 11284428 determinou a liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, deferindo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça. A parte requerida, embora 

citada, não apresentou contestação. A parte autora foi intimada para 

informar a data efetiva do desembolso e/ou pagamento do boleto, pois tais 

documentos não foram juntados autos, todavia, justificou que estes devem 

ser apresentados pela parte ré. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito 

não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de 

liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, inciso II, do 

CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e provar fatos novos, que 

não integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a existência e o 

valor de seu crédito. A sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964) Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 

demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que adquiriu uma quota denominada AdCentral ou AdCentral Family, no 

valor de 30.637,50, pago por meio de transferências bancárias e boletos, 

e não teria recebido qualquer bonificação decorrente do investimento. O 

ressarcimento depende de provas mínimas que demonstrem que a parte 

exequente dispensou recursos financeiros em favor da executada, tendo 

em vista a nulidade do negócio jurídico. No caso, a alegação de que o 

valor foi pago por meio de transferência bancária ou de boletos não vem 

acompanhada de mínimas provas, não servindo, ainda, os “print´s” de 

telas de computadores e manual de termos e condições gerais para 

comprovar os danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 
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com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038775-68.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSEMARY DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Trata-se de Liquidação de Sentença 

proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve 

tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo a ser a autora ressarcida dos 

gastos que teve no valor de R$ 2.921,00. Instruiu o pedido com 

procuração e documentos (ID 11258332). A decisão de ID 11284574 

determinou a liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma 

do art. 511 do CPC, deferindo a autora os benefícios da gratuidade da 

justiça. A parte requerida, embora citada, não apresentou contestação. A 

parte autora foi intimada para informar a data efetiva do desembolso e/ou 

pagamento do boleto, pois tais documentos não foram juntados autos, 

todavia, justificou que estes devem ser apresentados pela parte ré. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo 

no art. 355, I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, 

conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora 

alegar e provar fatos novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante 

dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas 

acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 
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a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Registro, entretanto, que a presunção de 

veracidade fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente 

não exonera a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios 

que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela 

via documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de 

crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, 

compete-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença 

declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na 

rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que adquiriu uma quota denominada AdCentral ou AdCentral Family, no 

valor de R$ 2.921,00, pago por meio de transferências bancárias e 

boletos, e não teria recebido qualquer bonificação decorrente do 

investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de transferência 

bancária ou de boletos não vem acompanhada de autenticação mecânica 

ou outro comprovante de pagamento, não servindo, ainda, os “print´s” de 

telas de computadores e manual de termos e condições gerais para 

comprovar os danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030598-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030598-18.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADEMIR CRISOSTOMO DE PINHO JUNIOR REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A PROCESSO Nº 1029348-47.2017.811.0041 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proferida na ação civil 

pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público 

do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, 

de modo a ser o autor ressarcido dos gastos que teve, no valor de R$ 

31.350,00. Instruiu o pedido com procuração e documentos (ID 10091071). 

A decisão de ID 10243631, determinou a liquidação de sentença pelo 

procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, deferindo a autora os 

benefícios da gratuidade da justiça. A parte requerida, embora citada, não 

apresentou contestação. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de 

liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, inciso II, do 

CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e provar fatos novos, que 

não integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a existência e o 

valor de seu crédito. A sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 
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devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964) Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Registro, entretanto, que a presunção de 

veracidade fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente 

não exonera a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios 

que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela 

via documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de 

crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, 

compete-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença 

declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na 

rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. O autor alega que 

adquiriu 11(onze) contas nos planos Adcentral Family, no valor de R$ 

2.850,00 cada, totalizando R$ 31.350,00; que teriam sido pagas por meio 

de saldo de terceiro, conforme previsão contratual no item 3.5.1, no 

entanto, não teria recebido qualquer bonificação decorrente do 

investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de saldo de terceiro não 

vem acompanhada de mínimas provas, pois o autor sequer indica quem 

seria o terceiro, não servindo, ainda, os “print´s” de telas de 

computadores e manual de termos e condições gerais para comprovar os 

danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO 

JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. CRÉDITO DE 

TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial com 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do Código de 

Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais realizadas 

mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de posterior 

reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do ressarcimento 

ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: "(...) Os 

divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o 

uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o 

terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a 

este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos". (Relator 

Des. Luís Camolez; Processo: 0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira 

Câmara Cível; Data do julgamento: 23/09/2019; Data de registro: 

24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1022876-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RAIZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA OAB - MT23665/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022876-30.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUZANA RAIZER REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A PROCESSO Nº 1022876-30.2017.8.11.0041. Trata-se de Liquidação 

d e  S e n t e n ç a  p r o f e r i d a  n a  a ç ã o  c i v i l  p ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo 

a ser a autora ressarcida dos gastos que teve no valor de e R$ 65.982,00 

(sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais). Instruiu o pedido 

com procuração e documentos (Id. 9141495). A decisão de Id. 9957312 

determinou a liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma 

do art. 511 do CPC, deferindo a autora os benefícios da gratuidade da 

justiça. A parte requerida, embora citada, não apresentou contestação 

sendo-lhe decretada a revelia. A parte autora foi intimada para informar a 

data efetiva do desembolso e/ou pagamento do boleto, pois tais 

documentos não foram juntados autos, todavia, justificou que o valor 

dispendido foi depositado via cheque na conta de terceiro intermediador 

no dia 12/06/2013. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de 

liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, inciso II, do 

CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e provar fatos novos, que 

não integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a existência e o 

valor de seu crédito. A sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964) Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). Como mencionado no 

relatório, foi declarada a revelia da parte requerida. Registro, entretanto, 

que a presunção de veracidade fática que decorre da revelia não é 

absoluta e definitivamente não exonera a parte autora do ônus de 

apresentar elementos probatórios que corroborem os fatos alegados, os 

quais são passíveis de prova pela via documental. Assim, postulando a 

parte autora pela liquidação de crédito que alega ter em razão da sentença 

coletiva acima citada, compete-lhe demonstrar a existência e o valor do 

crédito. A sentença declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos 

firmados pela ré na rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em 

verdade seria uma pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 

182 do Código Civil, determinou o restabelecimento dos contratantes ao 

estado anterior, impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os 

valores que recebeu de partners e divulgadores e, em contrapartida, que 

estes últimos devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. No 

caso específico dos autos, a autora alega que despendeu mediante 

cheque na conta de terceiro intermediador o valor de R$ 65.982,00 

(sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais), em 12/06/2013 

do qual pretende ser ressarcida devidamente atualizada. O ressarcimento 

depende de provas mínimas que demonstrem que a parte exequente 

dispensou recursos financeiros em favor da executada, tendo em vista a 

nulidade do negócio jurídico. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

Comarca: Rio Branco; Número do Processo:0710873-21.2017.8.01.0001; 

Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 05/12/2019; 

Data de registro: 27/12/2019)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA 
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DE CONTRATO - PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE 

- OBJETO ILÍCITO - CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS 

MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a 

legislação em vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o 

contrato e, em consequência, não produz efeitos. A indenização por dano 

material depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos 

aptos a comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela 

parte. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, 

aborrecimento. Só deve ser reputado como causador desse tipo de dano, 

o ato que agrida os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, 

vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia 

e desequilíbrio em seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 

1.0133.17.004960-4/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da 

súmula em 03/05/2019).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do 

CPC/2015. Contudo, face o deferimento da gratuidade da justiça em favor 

do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017097-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENANN VITTORAZI DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS PASSOS BORGES OAB - MT19467/O (ADVOGADO(A))

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT18972-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017097-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RENANN VITTORAZI DE ARRUDA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS NATANIEL WANZELER, 

CARLOS ROBERTO COSTA PROCESSO Nº 1017097-60.2018.811.0041 

Trata-se de Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo 

a ser o autor ressarcido dos gastos que teve, no valor atualizado de 

R$53.421,04. Instruiu o pedido com procuração e documentos (ID 

13729820). A decisão de ID 14016737, determinou a liquidação de 

sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

deferindo ao autor os benefícios da gratuidade da justiça. A parte 

requerida, embora citada, não apresentou contestação. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme 

art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e 

provar fatos novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante 

dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas 

acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 
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qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Registro, entretanto, que a presunção de 

veracidade fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente 

não exonera a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios 

que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela 

via documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de 

crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, 

compete-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença 

declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na 

rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. O autor alega que 

adquiriu 07 contas nos planos Adcentral e Adcentral Family, que totalizam 

R$16.700,92. Diz ainda, que tais valores teriam sido pagos por meio de 

saldo de terceiro, conforme previsão contratual no item 3.5.1, no entanto, 

não teria recebido qualquer bonificação decorrente do investimento. O 

ressarcimento depende de provas mínimas que demonstrem que a parte 

exequente dispensou recursos financeiros em favor da executada, tendo 

em vista a nulidade do negócio jurídico. No caso, a alegação de que o 

valor foi pago por meio de saldo de terceiro não vem acompanhado de 

mínimas provas, pois o autor sequer indica quem seria o terceiro, não 

servindo, ainda, os “print´s” de telas de computadores e manual de termos 

e condições gerais para comprovar os danos materiais. Ademais, os 

boletos juntados como supostos comprovantes de pagamento sequer 

vieram autenticados mecanicamente. Nesse sentido, os seguintes 

julgados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038799-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038799-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILSON LOURENCO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A PROCESSO Nº 1038799-96.2017.8.11.0041. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo 

a ser a autora ressarcida dos gastos que teve no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Instruiu o pedido com procuração e documentos (Id. 

11260792). A decisão de Id. 11284822 determinou a liquidação de 

sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

deferindo a autora os benefícios da gratuidade da justiça. A parte 

requerida, embora citada, não apresentou contestação. A parte autora foi 

intimada para informar a data efetiva do desembolso e/ou pagamento do 

boleto, pois tais documentos não foram juntados autos, todavia, justificou 

que estes devem ser apresentados pela parte ré. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme 

art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e 

provar fatos novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante 

dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas 

acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 
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divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 

demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que desembolsou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para adquirir 

quota denominada AdCentral ou AdCentral Family, para ter acesso ao 

back office, pago por meio de boletos e/ou depósitos, conforme previsão 

contratual no item 2.5.1, no entanto, não teria recebido qualquer 

bonificação decorrente do investimento. O ressarcimento depende de 

provas mínimas que demonstrem que a parte exequente dispensou 

recursos financeiros em favor da executada, tendo em vista a nulidade do 

negócio jurídico. No caso, a alegação de que o valor foi pago por meio de 

pagamento de boletos e/ou depósito não vem acompanhada de mínimas 

provas, não servindo, ainda, o manual de termos e condições gerais para 

comprovar os danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

Comarca: Rio Branco; Número do Processo:0710873-21.2017.8.01.0001; 

Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 05/12/2019; 

Data de registro: 27/12/2019)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA 

DE CONTRATO - PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE 

- OBJETO ILÍCITO - CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS 

MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO 

MORAL - INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a 

legislação em vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o 

contrato e, em consequência, não produz efeitos. A indenização por dano 

material depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos 

aptos a comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela 

parte. Para a configuração do dano moral não basta mero dissabor, 

aborrecimento. Só deve ser reputado como causador desse tipo de dano, 

o ato que agrida os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, 

vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia 

e desequilíbrio em seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 

1.0133.17.004960-4/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da 

súmula em 03/05/2019).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do 

CPC/2015. Contudo, face o deferimento da gratuidade da justiça em favor 

do autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, 

conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028395-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028395-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO RICARDO FREITAS SANTOS REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

PROCESSO Nº 1028395-83.2017.811.0041 Trata-se de Ação de 

Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública nº 
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0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo 

a ser o autor ressarcido dos gastos que teve, no valor de R$4.800,00. 

Instruiu o pedido com procuração e documentos (ID 9842549). A decisão 

de ID 9886700 determinou a liquidação de sentença pelo procedimento 

comum, na forma do art. 511 do CPC, deferindo ao autor os benefícios da 

gratuidade da justiça e indeferindo o pedido de antecipação da tutela de 

urgência. A parte requerida, embora citada, não apresentou contestação. 

É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com 

permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo 

rito comum, conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da 

parte autora alegar e provar fatos novos, que não integraram o bojo da 

ação coletiva, precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A 

sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim 

estabeleceu: “Diante dos fundamentos expostos, confirmo integralmente 

as medidas acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos 

nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de 

Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel 

Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 

166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados 

entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Registro, entretanto, que a presunção de 

veracidade fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente 

não exonera a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios 

que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela 

via documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de 

crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, 

compete-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença 

declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na 

rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. O autor alega que 

“investiu” R$4.800,00, e que não recebeu qualquer bonificação decorrente 

do investimento. O ressarcimento depende de provas mínimas que 

demonstrem que a parte exequente dispensou recursos financeiros em 

favor da executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No 

caso, o autor sequer esclarece como pagou o “investimento”, não 

trazendo mínimas provas de tal fato, não servindo os “print´s” de telas de 

computadores e manual de termos e condições gerais para comprovar os 

danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO 

JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. CRÉDITO DE 

TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial com 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do Código de 

Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais realizadas 

mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de posterior 

reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do ressarcimento 

ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: "(...) Os 

divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o 

uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o 

terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou pagamento a 

este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos". (Relator 

Des. Luís Camolez; Processo: 0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira 

Câmara Cível; Data do julgamento: 23/09/2019; Data de registro: 

24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; Comarca: Rio Branco;Número do 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 
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depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029898-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNIR STAHL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029898-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OSNIR STAHL EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Trata-se de 

Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo 

a ser o autor ressarcido dos gastos que teve no valor de R$ 33.300,00 

(trinta e três mil e trezentos reais). Instruiu o pedido com procuração e 

documentos (Id. 10055628). A decisão de Id. 10117269 determinou a 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do 

CPC, deferindo a autora os benefícios da gratuidade da justiça. A parte 

requerida, embora citada, não apresentou contestação. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. O autor intimado para informar a data 

efetiva do desembolso e/ou pagamento do boleto, pois tais documentos 

não foram juntados autos, todavia, justificou que estes devem ser 

apresentados pela parte ré. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito 

não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de 

liquidação de sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, inciso II, do 

CPC, ante a necessidade da parte autora alegar e provar fatos novos, que 

não integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a existência e o 

valor de seu crédito. A sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 

título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964) Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual lhe 

decreto a revelia. Registro, entretanto, que a presunção de veracidade 

fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente não exonera 

a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios que 

corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela via 

documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de crédito 

que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 
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demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a 

nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede 

Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. O autor alega que 

adquiriu 01 (adesão partner) e 11 (onze) contas no plano “Ad Family”, que 

totalizam R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais). Diz ainda, que 

tais valores foram pagos conforme extrato de pagamento em anexo, 

contudo, verifico que supostos comprovantes sequer foram juntados aos 

autos. O ressarcimento depende de provas mínimas que demonstrem que 

a parte exequente dispensou recursos financeiros em favor da 

executada, tendo em vista a nulidade do negócio jurídico. No caso, o autor 

não esclarece a forma em que foi efetuado os pagamentos e não vem 

acompanhado de mínimas provas, não servindo, ainda, o manual de 

termos e condições gerais para comprovar os danos materiais. Nesse 

sentido, os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO 

DE CONTAS. INVESTIMENTO. CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO 

DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Incumbe 

à parte autora o ônus de instruir a inicial com documentos indispensáveis 

à propositura da ação (art. 320, do Código de Processo Civil). Na hipótese 

de compras de escritórios virtuais realizadas mediante cessão de créditos 

de terceiros, com promessa de posterior reembolso pelo divulgador, 

necessário a comprovação do ressarcimento ao veterano, conforme 

recente julgado desta Câmara Cível: "(...) Os divulgadores, que 

eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de créditos de 

terceiros no sistema Telexfree, devem identificar o terceiro, demonstrar 

que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma 

de ressarci-lo pelo uso dos créditos". (Relator Des. Luís Camolez; 

Processo: 0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do 

julgamento: 23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva 

E v a n g e l i s t a ;  C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ;  N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001; Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível; Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - PIRÂMIDE 

FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO - CRIME 

CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE 

VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - INEXISTENTE. 

Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em vigor, 

tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044551-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044551-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO RODRIGUES VIEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Pedro Rodrigues Vieira contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 31/08/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, falta de interesse processual e carência da 

ação, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26349443), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 31/08/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 24639803) e o laudo pericial (ID 26349443). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 
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título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão esquerda é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(31/08/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045072-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE SENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045072-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DIVINA DE SENE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Maria 

Divina de Sene contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

14/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, falta de interesse processual e carência da ação, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 26384864), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/11/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 24725510 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 24725505) e o laudo pericial (ID 26384864). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 69 de 301



e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(14/11/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reis), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046288-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046288-19.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOACIR DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Joacir de Oliveira Junior contra 

Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26389801), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 28/07/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 24962763 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24962748) e o laudo pericial 

(ID 26389801). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de LESÃO NEUROLÓGICA o percentual incidente é 

de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (28/07/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033461-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANK TOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033461-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FRANK TOTTI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Luiz Frank 

Totti contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 09/11/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e 

adequação do valor da causa, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26664798), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/11/2016. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 22164788) e o laudo pericial (ID 

26664798). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta perda auditiva bilateral com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), bem como, invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), e invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando o 

valor de R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 9.787,50 (nove mil 

setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (09/11/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 

do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044756-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044756-10.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOANA DARC DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Joana Darc da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26390268), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 27/07/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 
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PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

24667847 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24667858) e o laudo pericial 

(ID 26390268). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (27/07/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016444-24.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO MARCELINO RIBEIRO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença 

movida por JOAO MARCELINO RIBEIRO em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 4.799,42 (quatro mil, setecentos e noventa e nove 

reais), no Id. 27909472. O exequente concordou com o valor depositado, 

pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28344824). 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que 

se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28344824. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024615-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ARRAZ NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024615-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DE FATIMA ARRAZ NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por MARIA DE FATIMA 

ARRAZ NASCIMENTO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de 4.579,71(Quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e 

setenta e hum centavos), no Id. 27909472. A exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 28138596). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28138596. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011806-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011806-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por JAIR GOMES DE 

OLIVEIRA JUNIOR em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de 7.426,70 (sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta 

centavos), no Id. 28151713. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

28541164). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28541164. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034097-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA KAWANA FELIX TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034097-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARITA KAWANA FELIX TEIXEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Karita Kawana Felix Teixeira contra Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23/06/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo e falta de interesse processual, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. Realização de 

avaliação médica (ID 26460865), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/06/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22285448) e o laudo pericial 

(ID 26460865). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos OMBROS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (23/06/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reis), na 

forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 
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nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010771-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FURTADO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010771-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALAN FURTADO PINTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ALAN FURTADO PINTO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 4.415,41 (quatro mil, 

quatrocentos e quinze reais e quarenta e um centavos), no Id. 24793318, 

bem como apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando 

que o cálculo apresentado pelo autor incide juros em data anterior a 

citação (Id. 24801504). O autor manifesta concordância com os valores 

apresentados pela exequente com a consequente quitação da obrigação 

e, ainda, pugna pela extinção do feito (Id. 24878851). Dessa forma, a 

extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor da exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

24878851. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1029449-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAVINAS CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029449-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LETICIA LAVINAS CASTRILLON REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Trata-se de Liquidação de Sentença proferida na ação 

civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na 

Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL 

LTDA. E OUTROS, de modo a ser a autora ressarcida dos gastos que teve 

no valor de R$ 13.642,68. Instruiu o pedido com procuração e documentos 

(ID 9989952). O despacho de ID 9997994 determinou a liquidação de 

sentença pelo procedimento comum, na forma do art. 511 do CPC, 

deferindo a autora os benefícios da gratuidade da justiça. A parte 

requerida, embora citada, não apresentou contestação. A parte autora foi 

intimada para comprovar o efetivo pagamento das cotas da conta Family 

que teria adquirido da requerida, manifestando-se no ID 23204411. É o 

relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo 

no art. 355, I, do CPC. Trata-se de liquidação de sentença, pelo rito comum, 

conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a necessidade da parte autora 

alegar e provar fatos novos, que não integraram o bojo da ação coletiva, 

precipuamente a existência e o valor de seu crédito. A sentença proferida 

na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante 

a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante 

dos fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas 

acautelatórias determinadas na sentença proferida nos autos nº 

0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo Ministério Público Estadual em detrimento de Ympactus 

Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James 

Mattew Merril para: A) com amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código 

Civil, declarar a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda., 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 p. 

880/964) Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação. B.8) considerando que a presente ação é coletiva, os valores 

determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a pagar 

indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 

R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 
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Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Registro, entretanto, que a presunção de 

veracidade fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente 

não exonera a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios 

que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela 

via documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de 

crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, 

compete-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença 

declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na 

rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. A autora alega 

que efetuou a compra de cinco contas “Family”, com logins (leticiacast, 

leticiacast 1, leticiacast 2, leticiacast 3 e leticiacast 4), e a época, 

despendeu a o equivalente a quantia de R$ 13.642,68, e que sobre tais 

investimentos, não retirou nenhum lucro da empresa, motivo pelo qual 

deverá ser restituída na totalidade do valor investido. O ressarcimento 

depende de provas mínimas que demonstrem que a parte exequente 

dispensou recursos financeiros em favor da executada, tendo em vista a 

nulidade do negócio jurídico. No caso, a autora sequer alega de que forma 

procedeu ao pagamento das cotas, não servindo, ainda, os “print´s” de 

telas de computadores e manual de termos e condições gerais para 

comprovar os danos materiais. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034863-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO CRUZ ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034863-63.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESUINO CRUZ ARRUDA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A PROCESSO Nº 1034863-63.2017.811.0041 Trata-se de 

Liquidação de Sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que teve tramitação na Segunda Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo Ministério Público do Estado 

do Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. E OUTROS, de modo 

a ser o autor ressarcido dos gastos que teve, no valor de R$ 8.635,50. 

Instruiu o pedido com procuração e documentos (ID 10724738). A decisão 

de ID 10817203, determinou a liquidação de sentença pelo procedimento 

comum, na forma do art. 511 do CPC, deferindo a autora os benefícios da 

gratuidade da justiça. A parte requerida, embora citada, não apresentou 

contestação. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não demanda 

dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do 

mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Trata-se de liquidação de 

sentença, pelo rito comum, conforme art. 509, inciso II, do CPC, ante a 

necessidade da parte autora alegar e provar fatos novos, que não 

integraram o bojo da ação coletiva, precipuamente a existência e o valor 

de seu crédito. A sentença proferida na ação civil pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC, assim estabeleceu: “Diante dos fundamentos 

expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias determinadas 

na sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 

Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com 

amparo nos arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de 

todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a 

ré Ympactus Comercial Ltda., formalizados através da adesão ao 

Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e a outros 

instrumentos contratuais que o antecederam, em razão da ilicitude de seus 

objetos, que versam sobre pirâmide financeira; B) com amparo no art. 182 

do Código Civil e como consequência da nulidade dos negócios jurídicos 

determinada no item A, determinar o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Para 

tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os 

Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; 

B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 

VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral 

Family os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a 

título do kit contendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da 

devolução dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores 

deverão restituir à ré Ympactus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree 

que receberam em forma de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que 

pagaram pelas contas não restituídas deverá ser abatido do montante total 

a receber, na proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e 

US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser 

devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus 

Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a 
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título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão 

da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do montante a 

ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 

mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando 

que os contratos celebrados estabelecem valores em dólares 

norte-americanos, as devoluções aos partners e divulgadores e os 

abatimentos do que os mesmos receberam a título de bonificação na rede, 

gratificação de venda ou contas ativadas, deverão ser considerados em 

Reais, pelos montante efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a 

serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamento do 

Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 p. 880/964) Os valores das contas ativadas que serão 

abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item 

B4) deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição 

dos kits AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a 

citação. Os valores das comissões de venda que serão abatidos dos 

montantes a serem restituídos aos partners e os valores de todas as 

bonificações recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra 

de anúncios recebidos por postagens de anúncios, deverão ser 

atualizados monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros 

legais a contar da citação. B.8) considerando que a presente ação é 

coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 

proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo 

nos arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial 

Ltda. a pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor 

de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a 

partir desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da 

condenação será revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos 

Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/85) D) com amparo no art. 670 do 

CPC de 1939, vigente por força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar 

a dissolução da pessoa jurídica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os 

sócios ao procedimento de liquidação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, 

contado do trânsito em julgado desta Sentença, na forma do art. 955 e 

seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 1.111 do CC e 1.218, VII, do 

CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 50 do CC, determinar a 

desconsideração da personalidade jurídica da ré Ympactus Comercial 

Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes da presente 

Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Roberto Costa, 

Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de não 

fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que 

foi disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de 

Produtos e em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por 

qualquer outro meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) 

por cada novo contrato celebrado. Declaro extinto o processo, com 

análise do mérito (art. 269, I, CPC)” (negritei). No caso, verifica-se que a 

parte requerida apesar de citada, não contestou a lide, razão pela qual 

decreto a sua revelia. Registro, entretanto, que a presunção de 

veracidade fática que decorre da revelia não é absoluta e definitivamente 

não exonera a parte autora do ônus de apresentar elementos probatórios 

que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de prova pela 

via documental. Assim, postulando a parte autora pela liquidação de 

crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, 

compete-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença 

declarou a nulidade de todos os negócios jurídicos firmados pela ré na 

rede Telexfree, em razão da ilicitude do objeto, que em verdade seria uma 

pirâmide financeira. Por conseguinte, e conforme art. 182 do Código Civil, 

determinou o restabelecimento dos contratantes ao estado anterior, 

impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os valores que recebeu 

de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes últimos 

devolvessem as contas Telexfree que receberam da ré. O autor alega que 

adquiriu 03 (três), contas nos planos Adcentral Family, no valor de R$ 

2.878,50 cada, e apresenta cálculo final de 4 contas, que totalizam R$ 

8.635,50. Diz ainda, que tais valores teriam sido pagos por meio de saldo 

de terceiro, conforme previsão contratual no item 3.5.1, no entanto, não 

teria recebido qualquer bonificação decorrente do investimento. O 

ressarcimento depende de provas mínimas que demonstrem que a parte 

exequente dispensou recursos financeiros em favor da executada, tendo 

em vista a nulidade do negócio jurídico. No caso, a alegação de que o 

valor foi pago por meio de saldo de terceiro não vem acompanhada de 

mínimas provas, pois o autor sequer indica quem seria o terceiro, não 

servindo, ainda, os “print´s” de telas de computadores e manual de termos 

e condições gerais para comprovar os danos materiais. Ademais, os 

boletos juntados como supostos comprovantes de pagamento sequer 

vieram autenticados mecanicamente, não sendo obviamente válida a 

anotação de caneta com a escrita “pago”. Nesse sentido, os seguintes 

julgados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

TELEXFREE. NEGÓCIO JURÍDICO. ATIVAÇÃO DE CONTAS. INVESTIMENTO. 

CRÉDITO DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Incumbe à parte autora o ônus de instruir a inicial 

com documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do 

Código de Processo Civil). Na hipótese de compras de escritórios virtuais 

realizadas mediante cessão de créditos de terceiros, com promessa de 

posterior reembolso pelo divulgador, necessário a comprovação do 

ressarcimento ao veterano, conforme recente julgado desta Câmara Cível: 

"(...) Os divulgadores, que eventualmente tenham ingressado na rede 

mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, devem 

identificar o terceiro, demonstrar que era um divulgador e que efetivou 

pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos 

c r é d i t o s " .  ( R e l a t o r  D e s .  L u í s  C a m o l e z ;  P r o c e s s o : 

0713527-49.2015.8.01.0001; Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 

23/09/2019; Data de registro: 24/09/2019) (Relator (a): Eva Evangelista; 

C o m a r c a :  R i o  B r a n c o ; N ú m e r o  d o 

Processo:0710873-21.2017.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara 

Cível;Data do julgamento: 05/12/2019; Data de registro: 27/12/2019)” 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - NEGÓCIO JURÍDICO - NULIDADE - OBJETO ILÍCITO 

- CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR - DANOS MATERIAIS - 

RESTITUIÇÃO DE VALORES - TELAS DE SISTEMA - DANO MORAL - 

INEXISTENTE. Comprovado que o objeto do contrato burla a legislação em 

vigor, tipificando crime contra a economia popular, é nulo o contrato e, em 

consequência, não produz efeitos. A indenização por dano material 

depende de comprovação. Telas do sistema não são documentos aptos a 

comprovar depósitos de valores supostamente efetuados pela parte. Para 

a configuração do dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento. Só 

deve ser reputado como causador desse tipo de dano, o ato que agrida os 

direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento 

que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 

seu bem estar. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.17.004960-4/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face o 

deferimento da gratuidade da justiça em favor do autor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045192-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA GUIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045192-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAQUIM DA GUIA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Joaquim da Guia Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

15/09/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26392299), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 15/09/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

necessidade de adequação do valor da causa Com relação a preliminar de 

adequação do valor da causa na presente demanda, não merece guarida 

a pretensão da parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído 

pelo autor na inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua 

eventual sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24745418) e o laudo pericial 

(ID 26392299). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos DEDOS DA MÃO o percentual incidente 

é de 10% (dez por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

2º dedo da mão é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais 

e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.012,50 (um mil e doze 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(15/09/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043884-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYONE MARCOS DE AMORIM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043884-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DYONE MARCOS DE AMORIM PEREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Dyone Marcos de Amorim Pereira contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/04/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26361695), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 20/04/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 
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seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

24530002 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24529999) e o laudo pericial 

(ID 26361695). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade da ESTRUTURA TORÁCICA o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização, que resulta a 

quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que 

o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro esquerdo é de 10% (dez por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(20/04/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041981-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ASSUNCAO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041981-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA DE ASSUNCAO SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Vanessa de Assunção Santos contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 16/07/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26357209), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 16/07/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 
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inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Histórico Clínico evidenciando o evento danoso (ID 

24230141) e o laudo pericial (ID 26357209). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Considerando o laudo pericial acostado consigna que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura crânio-facial com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco 

por cento) encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), e invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta 

por cento) encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), totalizando o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (16/07/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020352-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE SILVA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020352-94.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIETE SILVA LEAL REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de 

Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos 

Morais ajuizada por JULIETE SILVA LEAL em face de UNIMED CUIABÁ. Em 

suma, alega a autora que se encontra em tratamento psiquiátrico desde 

junho de 2006, eis que é portadora de transtorno depressivo recorrente 

com episódios de intensidade grave (CID 10 – F33.2); e que a médica que 

a acompanha indicou o tratamento por “Estimulação Magnética 

Transcraniana”, cujo custeio foi negado pela requerida, ao argumento de 

que não se encontra previsto no rol de procedimentos da ANS. Assim, 

pleiteou a concessão de tutela de urgência, liminarmente, para determinar 

que a requerida disponibilizasse o tratamento acima indicado. Ao final, 

requer a confirmação da liminar e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais. A tutela de urgência foi deferida no Id. 

4159416. A requerida apresentou contestação no Id. 4920061, 

defendendo, em síntese, que o tratamento solicitado pela autora é 

experimental, ainda não aprovado pela ANVISA, e também não está 

previsto no rol de procedimento da ANS, razão pela qual pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Impugnação no Id. 20157111. Por meio da 

petição Id. 20219425, a requerida pleiteia a suspensão dos presentes 

autos, em virtude da admissão do Recurso Especial nº 1.777.588/MT como 

representativo da controvérsia atinente à estimulação magnética 

transcraniana. A requerida pleiteia a produção de prova oral, e perícia 

médica direta e indireta, para atestar que o tratamento vindicado não tem 

estudo comprovado que demonstre a sua eficácia, podendo inclusive ser 

prejudicial à saúde da autora (Id. 20493675). A autora não especificou as 

provas que pretendia produzir (Id. 20926201). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Da suspensão processual 

A apelante pugna pela suspensão do processo ao argumento de que há 

determinação do STJ que afetou o tema no REsp n. 1.777.588/MT. Todavia, 

em consulta ao andamento processual do mencionado REsp, observa-se 

que em 21.11.2019, o ministro relator negou-lhe provimento, não havendo 

motivos, portanto, para a paralisação da marcha processual. Desta feita, 

indefiro o pedido de suspensão processual. Mérito A controvérsia nos 

autos cinge-se à obrigação contratual da requerida, de custear o 

tratamento “Estimulação Magnética Transcraniana”, indicado pelo médico 

psiquiatra da parte autora. A requerida defende, em síntese, que o 

tratamento solicitado pela autora é experimental, ainda não aprovado pela 

ANVISA, e também não está previsto no rol de procedimentos da ANS. 

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, conquanto alegue na 

contestação que o tratamento seja experimental, não trouxe nenhum 

elemento apto a corroborar esta assertiva. Ademais, observa-se do 

conteúdo da carta remetida à parte autora pela requerida (Id. 3717089), 

que, na verdade, a negativa de cobertura contratual foi motivada pela não 

previsão do citado tratamento no rol de procedimentos da ANS. E quanto a 

tal fundamento, embora se admitida a possibilidade de o contrato de plano 

de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, 

afigura-se abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano 

procedimento necessário para a realização de tratamento de doenças nele 

previstas. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que os planos de saúde podem estabelecer as doenças que 

terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo 

paciente. Além disso, também decidiu que o Rol de Procedimentos do 

CONSU e de Resoluções da ANS é exemplificativo, não sendo possível 

excluir um tratamento apenas por não constar na lista da ANS A propósito: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. 

NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO 

PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM 

SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO 

PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL 

EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte 

Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de 

saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se 

abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao 

melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. 

Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento 

médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento 

de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é 

exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de 

plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de 

urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, 

não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 

83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 
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julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) Assim, demonstrada a 

abusividade da restrição imposta pela requerida, merece ser julgado 

procedente a demanda, neste ponto, para confirmar a decisão liminar, a 

fim de determinar que a requerida disponibilize à parte autora o tratamento 

de que ela necessita. Quanto aos danos morais, verifica-se que a recusa 

indevida de disponibilização do tratamento “Estimulação Magnética 

Transcraniana”, por parte da operadora do plano de saúde requerido, 

causou transtornos e infortúnios à requerente que são aptos a atingir a 

sua dignidade, eis que a impediu de dar continuidade ao tratamento 

psiquiátrico de que necessita. Presente, pois, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causal, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré, pelos prejuízos de 

ordem extrapatrimonial suportados pela requerente. Em relação ao 

quantum, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, 

necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como 

danosa. Mediante tais critérios, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

atende a finalidade da indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para (i) determinar que a requerida disponibilize à parte 

autora, o tratamento por “Estimulação Magnética Transcraniana” indicado 

por sua médica psiquiatra; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, 

e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. 

Torno definitiva a decisão liminar Id. 4159416. Condeno a ré 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. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052713-62.2019.8.11.0041

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:

ADOLFO BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1052713-62.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Já me 

declarei incompetente na decisão de ID 26225858. Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002408-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002408-40.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 19/05/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 10:00, 

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, 30 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003240-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA DE CASTRO (EMBARGANTE)

TATIANE MARIA FARO DE PINHO CASTRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARAMORI DALLASTRA (EMBARGADO)

FABIANA LOULY BAPTISTA SANTOS DALLASTRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003240-73.2020.8.11.0041 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, 30 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008091-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008091-92.2019.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por SILENE FERREIRA DA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Assim, 

promovam-se as devidas anotações no sistema. Intimem-se os devedores, 

através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 
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apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025288-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA RODRIGUES PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMAR MEIRA DE ARRUDA OAB - MT9227/O (ADVOGADO(A))

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025288-31.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a situação regular do patrono do réu perante a Ordem 

dos Advogados do Brasil, desnecessária a constituição de novo 

advogado. A fim de dar prosseguimento no feito e, visando assegurar o 

princípio do contraditório, determino a intimação da autora para que, no 

prazo 15 (quinze) dias, se manifeste sobre os documentos juntados na 

petição de id. 15460768. No mesmo prazo, considerando a expressa 

vontade da autora em conciliar (id. 26324198), diga o réu se concorda 

com a designação de audiência de mediação. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036465-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONOTOLOGIA SECAO MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036465-21.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 18/05/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 08:30, 

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, 29 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002934-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALISSON CESAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002934-07.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/03/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 13:15 - 13:29, 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, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015936-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO CAPILE DE MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015936-49.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 30 

de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035978-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (REU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035978-22.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro o pedido de 

ID 24358675 . Expeça-se mandado de citação conforme requerido. Caso 

seja constatado a hipótese do art. 252 do CPC, fica desde já autorizado a 

citação por hora certa. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/05/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 10:30, 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, 28 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019864-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA TEREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019864-71.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para recolher as custas judiciais, como determinado na 

decisão de ID. 19757736, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009983-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ROSA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009983-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27795225, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Isabela Mattoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015325-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUÊS DA CRUZ (REU)

E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME (REU)

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY AMARAL DE ANDRADE OAB - MT24017-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015325-28.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044387-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JUSINO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044387-50.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038442-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038442-48.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 30 

de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035292-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DOS SANTOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FARIAS GOMES OAB - MT2640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IVANEIDI MARTINS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035292-93.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 22277102, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

30 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031313-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVES COSTA E CAMPOS COSTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031313-60.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 30 

de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015223-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015223-06.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da decisão de ID. 19405550, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte embargada para impugnar os embargos a execução, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1073260 Nr: 56746-54.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO BOULEVARD MONDRIAN, RODRIGO 

FARIA GARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ANTONIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Antonia Arruda 

contra a sentença de p. 138/139, que julgou procedentes os pedidos 

formulados pelo autor e a condenou ao pagamento dos débitos 

condominiais descritos na planilha de p. 18/19, no valor de R$ 34.496,24.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, ao 

argumento de que foram ignorados os comprovantes de pagamentos de p. 

104 e 105. Também se insurge quanto ao indeferimento da produção de 

provas.

 Não há contrarrazões, embora o autor tenha sido intimado.

É o relatório. Decido.

No caso em comento não verifico na sentença objurgada a ocorrência da 

obscuridade, contradição e/ou omissão passíveis de serem reformadas 

por embargos de declaração, uma vez que os mencionados documentos 

de p. 105 e 106 foram objeto de análise pelo Juízo, que entendeu por não 

considera-los.

Como bem constou na sentença, apenas os documentos de p. 103, 106, 

109 e 110 se mostraram aptos a comprovar o pagamento parcial do débito, 

cujos valores foram devidamente abatidos na dívida.

 O indeferimento da produção de provas também foi fundamentado e esta 

via não é a adequada à modificação do entendimento.

Logo, não verifico na sentença embargada a ocorrência de omissão ou 

contradição, já que a mesma contemplou a análise do objeto da ação. 

Igualmente, não há que se falar em obscuridade.

Assim, não tendo sido demonstrado pela embargante omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão, nego provimento ao recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916644 Nr: 41206-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - 

OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora ou opôs 

embargos à execução, sendo o valor cobrado incontroverso.

Ante o exposto e diante da preferência da penhora em dinheiro, 

estabelecida no art. 835, I do CPC, defiro o pedido retro e expeço ordem 

ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de R$ 8.231,41, sendo que o resultado será encartado após o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia de R$ 8.231,41, determino 

a imediata liberação do excesso (art. 854, §1º do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judicias do TJMT – art. 515 da CNGC – e 

intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na 

hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que 

no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944619 Nr: 57223-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISON RAINIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:16.174, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGOLEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada foi 

declarada revel na fase de conhecimento.
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 Ante o exposto e diante da preferência da penhora em dinheiro, 

estabelecida no art. 835, I do CPC, defiro o pedido retro e expeço ordem 

ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de R$ 12.908,15, sendo que o resultado será encartado após o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia de R$ 12.908,15 determino 

a imediata liberação do excesso (art. 854, §1º do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judicias do TJMT – art. 515 da CNGC – e 

intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na 

hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que 

no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação da parte executada, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051614 Nr: 47232-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, GUSTAVO GARCES 

ELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STHEFANO MALHEIROS 

SANTANA DE ALMEIDA - OAB:18.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação de 

consignação em pagamento c/c repetição de indébito, danos morais e 

pedido de tutela de urgência proposta por NG de Oliveira e Cia Ltda ME em 

face de TIM Celular S/A para:a) Declarar quitada a obrigação de 

pagamento da autora para com a ré com relação às faturas do serviço de 

telefonia referentes aos meses 09/2015, 10/2015, 11/2015 e 12/2015, no 

valor total de R$ 5.478,58 (quatro mil trezentos e vinte e dois reais);b) 

Condenar a ré à devolução em dobro do valor indevidamente pago pela 

autora, no total de R$ 3.121,56 (três mil centos e vinte e um reais e 

cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de pagamento de 

cada fatura.Expeça-se alvará para liberação do valor consignado em 

favor da ré.O depósito judicial às p. 131/132 foi efetuado pela ré de forma 

equivocada, eis que não houve determinação nesse sentido. Assim, 

expeça-se alvará em favor da ré para a liberação do valor.Condeno a ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do NCPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1426096 Nr: 14695-86.2019.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYEX INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CANTARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LIBONATI - OAB:159.402 

OAB/SP, camila adami cantarello andrade - OAB:254248, FLAVIA 

VANIN BERNARDINO DE SOUZA - OAB:255735, GILBERTO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:221204/SP

 Vistos.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 718320 Nr: 14367-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANTARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOYEX INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO 

E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCATO MORTARI 

- OAB:259.809/SP, GILBERTO ANDRADE JUNIOR - OAB:221204/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desentranhe-se a petição de p. 83/85 (impugnação aos embargos à 

execução) e junte-se aos autos de embargos à execução de código 

1426096.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094616 Nr: 8261-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335/MT, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, JOÃO 

MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - OAB:19544, MURILLO 

BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA BEATRIZ PINTO DE 

MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 Certifico que, decorreu o prazo e a parte executada não comprovou o 

pagamento da obrigação, sendo assim, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 951117 Nr: 437-13.2015.811.0041

 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: ANNA JULIA PEREIRA BOTELHO SECUNDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SECUNDINO HIPÓLITO 

NETO - OAB: 8.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por 

ato ilícito ajuizada por Anna Julia Pereira Botelho Secundino em face de 
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Condomínio Civil do Pantanal Shopping para condenar o réu ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).Custas pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 143680 Nr: 235-22.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS 

FEDERAIS DE MT SINPRF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB-GO 27679, SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182/MT, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B, LUIZ CORREA DE MELLO NETO - OAB:11589/MT

 Assim, determino a secretaria que certifique a data e os valores dos 

depósitos realizados na conta judicial vinculado a estes autos.Após, 

remetam-se os autos ao Contador Judicial para apuração do valor devido, 

inserindo sobre os cálculos os honorários advocatícios para a fase de 

cumprimento de sentença e multa de 10%, devendo ser abatido os valores 

já depositados nos autos conforme certidão da gestora.Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 874972 Nr: 13395-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES, RD 

NEWS PODERES E BASTIDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO EGIDIO SACHS - 

OAB:4.894/MT, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21.515/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Desta feita, conheço os embargos por tempestivos e no mérito nego-lhes 

provimento mantendo incólume a sentença guerreada. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 545370 Nr: 41043-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDES IVAN DE SOUZA - 

OAB:1757/MT, ÉLDES IVAN DE SOUZA - OAB:8923, PAULO HENRIQUE 

DE SOUZA - OAB:8062/MT

 Em cumprimento à determinação judicial, procedo à intimação da parte 

embargante: "Tendo o embargante apresentado novos advogados (p.101), 

atualize-se o cadastro e intime-se para dar regular andamento ao feito, em 

05 dias, sob pena de extinção."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811270 Nr: 17756-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PINTO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), 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 perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910918 Nr: 37435-14.2014.811.0041

 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: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:OAB/MT 16.174, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN TOPAL - OAB:183263

 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 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) , 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 perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096752 Nr: 9193-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21608/O, JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:19.185-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO. - OAB:2.292, LAILA OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:MT 

12.272, LEONARDO SCHINDLER MURTA RIBEIRO - OAB:97689/RJ, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS FILHO - OAB:15556/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 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) , 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 perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 
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Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372814 Nr: 9619-33.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B, MARIO BODNAR - OAB:3.526/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 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), 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 perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882201 Nr: 18107-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO, SANECAP - SANEAMENTO BÁSICO DA 

CAPITAL

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

OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273949 Nr: 4165-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDEDIT PINTO DE BARROS NETO

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

SUPERMERCADO COMPER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - 

OAB:4937/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15973

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402258 Nr: 34514-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA JERONIMO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794852 Nr: 1171-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR BRASIL S/A

 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: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860205 Nr: 1907-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, Lee, Brock e 

Camago Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522/MT, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, EDUARDO 

LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91.311, FABIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149.754, SOLANO DE 

CARMAGO - OAB:149754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10.121/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 311299 Nr: 18114-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 

documentos contidos na inicial (p.02/16).Tratando-se de cumprimento de 

sentença, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor.Intime-se o devedor, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado. 

(p. 21/25).Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 
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de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

CPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento.Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se 

o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação 

nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710638 Nr: 3612-54.2011.811.0041

 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: M. T. B., CLÉLIA MARGARETE TRINDADE BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Pedido de Alvará Judicial formulado por Murilo Trindade 

Borralho representado por Clélia Margarete Trindade Borralho que pende 

de cumprimento do mandado de avalição.

À p. 216 o autor foi intimado pessoalmente para efetuar o pagamento da 

diligência, porem quedou-se inerte (p. 218).

Intimado mais uma vez para manifestar sob pena de extinção, nada 

requereram (p.220).

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou-se a favor da extinção 

deste feito (p. 221).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório. Decido.

A última manifestação da parte autora se deu com apresentação da peça 

de p. 213/214, não tendo o presente processo nenhum impulso por parte 

deste até a presente data.

Intimado por seus patronos, deixou o autor de dar regular impulso ao 

processo (p.220).

O art. 485 do CPC, III dispõe que as execuções de títulos judiciais ou 

extrajudiciais que permanecerem paralisadas por inercia das partes 

deverão ser extintas.

 “Art. 485”. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

 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 este feito 

sem resolução do mérito.

Custas e despesas processuais pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742359 Nr: 39244-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA NAYARA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Instituto Cuiabano de 

Educação, em face de Vanessa Nayara da Cruz. Assim, promovam-se as 

devidas anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147330 Nr: 30556-20.2016.811.0041

 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: GISLAINE ANDRADE DOS SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

Gislaine Andrade dos Santos em face de Porto Seguro Cia De Seguros 

Gerais, para condenar a ré a pagar à parte autora indenização do seguro 

obrigatório DPVAT no montante de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco 

reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Expeça-se alvará em favor do perito como 

requerido à p. 71. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1152024 Nr: 32575-96.2016.811.0041

 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: CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT
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 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BISPO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementares o montante de R$ 1.267,26 (mil duzentos e sessenta e sete 

reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do efetivo 

desembolso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816343 Nr: 22788-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL BRUCE CAMPBELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE ROCHA SILVA 

SANTANA - OAB:19826/O, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte Autora para manifestar acerca das 

certidões dos Oficiais de Justiça às fls. 337 e 341, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850038 Nr: 53120-95.2013.811.0041

 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: ANTÔNIO HENRIQUE MIGNOSSI, MIGNOSSI & DEMARCHI 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

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

OAB:8.340-0B

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883369 Nr: 18809-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES BORGES

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

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

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a resposta do perito 

apresentados as fls. 338/339, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892929 Nr: 25171-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 

- OAB:MT/19.191, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904799 Nr: 33438-23.2014.811.0041

 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: LUCIMARA LEITE SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

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: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41.775 OAB/SP

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de 

fls.229/241, no prazo de 15 (quinze) dias.

Jônica da Silva Xavier

Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916644 Nr: 41206-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA 

DE MORAES - OAB:10.416/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - 

OAB:9571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tentativa de penhora on line infrutífera. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo Civel - OAB:

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944619 Nr: 57223-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISON RAINIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:16.174, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGOLEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tentativa de penhora on line infrutífera. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058290 Nr: 50172-15.2015.811.0041

 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: GOMES DAMIÃO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071635 Nr: 56135-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIEELY MARTINS FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

OAB:16.625-O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

154/160, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100343 Nr: 10698-03.2016.811.0041

 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: GEORGE DA SILVA JUNIOR REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALAHAN BARBOSA DE MORAIS 

- OAB:26180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARQUES DE 

ARRUDA DA SILVA - OAB:16.107, ROBERTO SAES FLORES - 

OAB:195.878

 Considerando a atualização de cadastros de advogados no sistema 

Apolo, conforme procuração de fl. 117 e substabelecimento de fl. 129, 

envio à republicação de parte da decisão de fl. 130 para intimação das 

partes e advogados, adiante transcrita: "...Defiro a prova oral requerida 

pelas partes. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/05/2020 às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão, bem como 

procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias. Quanto ao ônus da prova, cabe à autora a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré os 

modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora. Intimem-se as 

partes para que apresentem o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e 

cumpram o que determina o art. 455 do CPC..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94747 Nr: 2761-35.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA XAVIER 

- OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JÚLIO CÉSAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte exequente para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça às fls. 112/114, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252386 Nr: 18203-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA DIAS VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO MATSUSITA - 

OAB:22.784, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6.651-B, FERNANDA 

REGINA NEGRO DE OLIVEIRA - OAB:20.268, MARIA AUGUSTA 

CAPALBO - OAB:17.158, RENATA GONÇALVES TOGNINI FAVALLI - 

OAB:11.521, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871, 

WALBERTO L. DE OLIVEIRA FILHO - OAB:14.050

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito com intimação à parte Autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça às fls. 554/558, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 360009 Nr: 29933-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR NEVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Desta feita, conheço os embargos por tempestivos e no mérito nego-lhes 

provimento mantendo incólume a decisão guerreada. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 400857 Nr: 33658-94.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDES RIBEIRO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito, 

nego-lhes provimento.Considerando que o autor veio a óbito e sendo 

necessária a realização da perícia, no intuito de averiguar a lesão 

incapacitante, bem como a extensão do dano, a prova será realizada de 

forma indireta.Intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos 

periciais.Intimem-se.Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437358 Nr: 15351-58.2010.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15.598

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832267 Nr: 37864-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003446-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003446-87.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de alvará judicial para levantamento de valores que a parte 

autora faz jus em razão do falecimento de seu conjuge, cuja competência 

é da Vara de Família e Sucessões. Neste contexto, declaro a 

incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, e determino a 

redistribuição a uma das Varas da Família e Sucessões, nos termos do 

artigo 64, § 3º, do CPC. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034755-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ANTONIO ALVES NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBINSON DE ARRUDA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1034755-63.2019.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de 

execução em que a parte executada, citada, não efetuou o pagamento da 

obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora ou opôs embargos à 

execução, sendo o valor cobrado incontroverso. Ante o exposto e diante 

da preferência da penhora em dinheiro, estabelecida no art. 835, I do CPC, 

DEFIRO o pedido retro e expeço ordem ao BACENJUD para a penhora de 

dinheiro nas contas bancarias da parte executada, de acordo com a regra 

prevista no art. 837 do CPC. Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de R$ 107.309,60 sendo que o 

resultado será encartado após o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Caso ocorra 

indisponibilidade acima da quantia referida, determino a imediata liberação 

do excesso (art. 854, §1º do CPC). Em sendo positivo o bloqueio, parcial 

ou integral, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judicias do TJMT 

– art. 515 da CNGC – e intime-se a parte executada, por seu patrono, ou 

pessoalmente, na hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º 

do CPC), para que no prazo de cinco dias, comprove que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC). 

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio. Rejeitada ou 

não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

devendo a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta vinculada ao 

juízo da execução (art. 854, §5º do CPC). Outrossim, os documentos 

apresentados pelo exequente demonstram que o veiculo Renault/Captur, 

de placa BCG 5538, pertence ao executado, razão pela qual DEFIRO a sua 

penhora. Segue em anexo o comprovante de restrição – RENAJUD. Diante 

do êxito na constrição via RENAJUD, com as modificações infundidas no 

processo executivo, em especial o artigo 840, II, §1º do CPC, fica desde já 

determinado a remoção do veículo, nomeando-se o exequente para a 

função de depositário, devendo ser tomado seu compromisso quanto às 

cominações legais do encargo assumido. Efetivada a remoção, 

imediatamente realize-se avaliação do bem penhorado. Após a juntada do 

laudo de avaliação, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, 

se manifestem sobre a avaliação, sob pena de preclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2010. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037778-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOCRATES MOURA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037778-51.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, 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. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28420926). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021540-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021540-25.2016.8.11.0041 SENTENÇA Enedina da 

Silva Souza propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais, materiais e pedido liminar em face da AGEMED Saúde S.A. 

A autora alega que contratou plano de saúde da ré em 11/09/2015 

(proposta n.º 0001717) e, no dia 11/10/2016, após consulta médica, foi 

solicitado em caráter de urgência exame Imuno-Histoquimico. Porém, a ré 

negou a cobertura do exame, sob alegação de falta de cobertura pelo 

plano contratado frente a sua moléstia. Afirma que diante da negativa 

realizou o exame de forma particular, desembolsando para tanto a quantia 

de R$ 500,00. Requereu o deferimento da tutela antecipada para autorizar 

a realização todos os procedimentos médicos, hospitalares, clínicos 

internações e exames necessários ao seu tratamento. No mérito, a 

condenação da ré ao pagamento em dobro da quantia paga pelo exame 

que teve a cobertura negada indevidamente, bem como à título de danos 

morais, no valor de R$ 50.000,00. O pedido de tutela foi indeferido (id. 

4287087). A autora opôs embargos de declaração contra a decisão que 

indeferiu o pedido liminar (id. 4294483), sendo rejeitados os embargos (id. 

4766268). Conforme petição de id. 4854838, a autora interpôs recurso de 

agravo de instrumento. Ao RAI n.º 1001272/2017 foi negado efeito 

suspensivo (id. 4916801). Citada, a ré ofertou defesa com documentos 

(id. 7284660), em que arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, ao 

argumento de que os pedidos da autora não são específicos, bem como a 

ausência de interesse processual, eis que efetuou o pagamento do exame 

outrora negado, não havendo necessidade de seu refazimento, inexistindo 

resistência quanto à outros procedimentos. Discorre sobre a legislação 

aplicável, bem como acerca da definição de doenças pré-existentes, 

afirmando a legalidade da não autorização do exame solicitado. Defende 

que quando da celebração do contrato, a autora informou a preexistência 

da enfermidade que ensejou a solicitação do exame. Sustenta que a 

cobertura do procedimento foi recusada em razão do não cumprimento do 

prazo de carência contratual para realização de procedimento ligado às 

doenças e lesões pré-existentes. Afirma que a autora tomou 

conhecimento da carência de 24 meses para procedimentos relativos 

úlcera gástrica, por configurar doenças e lesões pré-existentes. Frisa que 

o tratamento é coberto pelo plano e que este poderia ser solicitado a partir 

do término do período de carência, restando demonstrada a inexistência 

de abusividade na negativa da cobertura. Por fim, afirma que o 

procedimento solicitado não é de caráter de urgência, mas eletivo. 

Requereu a improcedência dos pedidos da inicial. O RAI n.º 1001272/2017 

não foi conhecido (id. 8274620). A autora não impugnou a contestação (id. 

9086513). Intimados para especificar as provas, a autora requereu o 

julgamento antecipado do feito (id. 14706389). A ré não especificou 

provas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Por 

oportunidade da contestação, a ré arguiu as preliminares de inépcia da 

inicial e ausência de interesse processual. Contudo, em que pesem os 

argumentos da ré, não merece acolhimento as preliminares arguidas, isto 

porque através da presente demanda a autora busca indenização a título 

de dano material e moral, em razão da negativa da ré à realização de 

exame, havendo, portanto, pedido certo, bem como interesse processual. 

Assim, rejeito as preliminares arguidas. Considerando que a questão de 

mérito é exclusivamente de direito, promovo o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, inc. I do Código de Processo Civil. Nesse sentido: 

“52184929 - PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR 

REJEITADA. COBERTURA DE TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE 

SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. AVASTIN 

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE. INDENIZAÇÃO. 

MAJORAÇÃO. Pode o magistrado proceder ao julgamento antecipado da 

lide, se a matéria for unicamente de direito, podendo dispensar a produção 

das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é 

facultado pela Lei processual civil, sem que isso configure supressão do 

direito de defesa das partes.[...].” (TJMT; APL 157462/2013; Capital; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg. 02/04/2014; 

DJMT 10/04/2014; Pág. 35). Ultrapassada essa questão, registro a 

aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação das partes é de consumo. Sendo assim, as cláusulas 

contratuais devem e serão interpretadas da melhor forma, em favor do 

consumidor, ora autora, como dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” Infere-se que a autora foi diagnosticada com ÚLCERA 

GÁSTRICA DE ANTRO, ANATOMO-PATOLÓGICO MOSTRA ATIPIAS 

CELULARES, lhe sendo solicitado exame IMUNO-HISTOQUIMICO, o qual foi 

negado pela ré. A ré, em defesa, afirma que não autorizou a cobertura do 

exame solicitado, em razão do não cumprimento do prazo de carência 

contratual para realização de procedimento ligado à doenças e lesões 

pré-existentes. A inicial foi instruída com cópia dos documentos pessoais, 

a guia de solicitação do procedimento médico, contrato de prestação de 

serviços médicos hospitalares e declaração de saúde. O contrato firmado 

entre as partes que inclui a declaração de saúde foi celebrado em 

01/10/2015. Na declaração de saúde, a autora informa ser portadora das 

patologias “Úlcera, Cálculo de vesícula, pólipos, hemorroidas, solite, 

doença de Crohn, pancreatite, refluxo gastresofágico, gastrite, hérnia de 

hiato, diverticulite e colicistite” (id. 4272594). Diante dessa declaração, 

comprovado que quando da contratação do plano de saúde, a autora já 

era portadora de doença e lesões pré-existentes. Contudo, conforme se 

verifica da ficha de solicitação médica (id. 4272618), o exame negado foi 

prescrito como sendo urgente e não de caráter eletivo. Diante disso, resta 

demonstrado a urgência da análise e autorização para o exame prescrito 

à autora. O Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE – 

NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

MÉDICO - CARÊNCIA CONTRATUAL – REGRA EXCEPCIONADA EM 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – ato ilícito – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO Desprovido. I – Da análise dos documentos 

carreados aos Autos restou claramente evidenciado que o procedimento 

médico (aortografia e arteriografia de MMII direito e esquerdo), solicitado 

pelo autor, ora apelado, se tratava de uma situação de emergência e 

urgência. II – Evidenciado que a ré, ora apelante, não havia razão para 

exigir do autor, ora apelado, a observância do prazo de carência para a 

realização do procedimento solicitado, eis que se tratava de situação de 

emergência e urgência, é evidente que, ao negar a cobertura do 

procedimento, praticou ato ilícito. (N.U 0032033-49.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES 

ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, 

Publicado no DJE 13/05/2019). Considerando a ilegalidade da negativa 

quanto a cobertura do plano relativo ao procedimento cirúrgico, a 

procedência do pedido de dano moral se impõe. In casu, não é difícil 

constatar o dano moral causado à autora, que adveio da recusa por parte 

da ré na cobertura do exame em caráter de urgência solicitado para 

diagnostico da gravidade de sua moléstia. Primeiro porque a autora teve 

seu pedido indevidamente negado pela via administrativa e depois, porque 

a mesma, diante da necessidade extrema na realização do referido 

exame, não encontrando outra solução o realizou de forma particular, 

desembolsando o valor considerável de R$ 500,00. Nessa linha de 

raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.- Na linha dos precedentes desta 

Corte, a indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por 

parte de plano de saúde, caracteriza dano moral indenizável. 2.- Agravo 

Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 511.754/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

13/06/2014).” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 

AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - 

NEGATIVA DE COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, 

pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode 

ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 2. O Tribunal de 

origem, considerando indevida a recusa de cobertura de "exame 

necessário e urgente para elucidação do quadro de saúde da apelada, 

que estava com suspeita de câncer de mama", condenou a operadora de 

plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, de modo 

que, para o acolhimento da tese da insurgente, seria imprescindível 
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revolver a avença firmada entre as partes e os aspectos 

fático-probatórios dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial 

pelos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 3. O valor da 

reparação por danos morais estabelecido pelas instâncias ordinárias pode 

ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso. 4. Agravo interno desprovido.” 

Em casos desta natureza, o julgador deve considerar as circunstâncias 

de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e 

não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta 

seara, alcançar essa equivalência. O ressarcimento pelo dano moral 

decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não 

deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma a 

sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as 

condições de quem paga. Levando em conta a extensão dos danos 

sofridos e a situação econômica da autora, a fim de não caracterizar 

enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Com relação ao dano material, é certo a obrigação da ré em ressarcir à 

autora a quantia despendida para pagamento do exame realizado por meio 

particular ante a negativa de cobertura. Entretanto, não há que se falar em 

devolução em dobro, eis que o presente caso não se enquadra na 

previsão legal do artigo 42 do CDC. Posto isto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os 

pedidos desta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais, materiais e pedido liminar ajuizada por ENEDINA DA SILVA SOUZA 

em face de AGEMED SAÚDE S.A, para CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização a título de DANOS MORAIS à autora, na importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 

43 STJ), bem como à título de DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da citação (artigo 405, CC). Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015433-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLENE MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015433-62.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de danos morais e materiais proposta por Vanderlene Muniz contra 

ANHAGUERA Educacional S.A, já qualificados e representados nos autos. 

O feito teve regular tramitação, estando aguardando saneamento. Por 

oportunidade da contestação, a ré informou a existência de coisa julgada, 

eis que a autora moveu ação semelhante a esta (processo n.º 

0005988-42.2016.4.01.3600) perante o 6º Juizado Especial Federal, a qual 

foi julgada improcedente (id. 11064278). Na impugnação à contestação, a 

autora defende a inocorrência de coisa julgada, eis que ação de n.º 

0005988-42.2016.4.01.3600 foi extinta sem resolução de mérito por ser o 

juízo incompetente. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Verifica-se dos autos que a autora ajuizou ação perante o 6º 

Juizado Especial Federal, contendo as mesmas partes, pedido e causa de 

pedir, sendo que referida ação foi julgada improcedente, nos termos do 

artigo 487, inciso I do CPC, conforme se vislumbra da cópia da sentença 

colacionada de id. 11064278, proferida por aquele juízo. Diante do 

julgamento daquela ação, constata-se a ocorrência da coisa julgada 

material, eis que o pedido desta ação é idêntico e está fundamentado nos 

mesmos fatos expostos em ação anterior. O artigo 337, inciso VII, §§ 1º, 

2º e 4º do Código de Processo Civil dispõem: “Art. 337. Incumbe ao réu, 

antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII – coisa julgada; (...) § 1o 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...) § 4o 

Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado...” Segundo José Arnaldo Vitagliano trata-se de 

coisa julgada: “Coisa julgada é a entrega final, por parte do judiciário, da 

tutela jurisdicional ao litigante; é o pronunciamento final do julgador acerca 

do caso colocado ao seu crivo, pondo fim ao litígio e resolvendo as 

questões colocadas em discussão, da qual não existe mais recurso, 

devido à incidência do trânsito em julgado ou devido á extenuação, ao 

esgotamento de todo e qualquer recurso cabível, tornando, assim, em 

tese, imutável a decisão judicialmente expedida.”[1] Diante da latente 

igualdade da matéria desta ação de danos morais e materiais e a ação n.º 

0005988-42.2016.4.01.3600, proposta e sentenciada com resolução de 

mérito, forçoso se faz o reconhecimento da coisa julgada. Posto isto, julgo 

extingo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso V, do Código de Processo Civil. Custas pela autora, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos 

do CPC. No entanto, como a mesma é beneficiária da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade do crédito permanecerá suspensa. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito [1] 

VITAGLIANO, José Arnaldo. Coisa Julgada e Ação Anulatória. 2 ed. 

Curitiba: Juruá, 2008. p. 32.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017303-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017303-45.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização proposta por Allianz Seguros S.A contra Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Relata a inicial que a autora 

firmou contrato de seguro com a Fundação Educacional Claudino Francio, 

representado pela Apólice n.º 03180716490, através do qual se obrigou, 

mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que os imóveis 

estivessem expostos durante o período de vigência do contrato. Aduz que 

o serviço de fornecimento de energia elétrica onde está localizada a 

segurada é de responsabilidade da ré e que, na data de 10/07/2014, foi 

comunicada pela segurada a ocorrência de oscilação de energia elétrica 

que acarretou na danificação de equipamentos eletrônicos de sua 

propriedade. Com a constatação do ocorrido, a segurada informou à 

autora o sinistro, sendo que esta contratou peritos técnicos para 

averiguação dos equipamentos e do prejuízo sofrido. Após examiná-los, 

emitiu parecer no sentido de que houve a queima de diversos aparelhos 

da segurada, que os tornou impróprios ao uso em virtude de descarga 

elétrica fornecida pela ré. Sustenta que em razão dos danos sofridos pela 

segurada, a autora efetuou o pagamento de indenização na quantia total 

de R$ 17.009,00, devendo referida importância ser ressarcida pela ré. A 

inicial foi recebida com a determinação de citação da ré (id. 3211693). 

Citada, a ré ofertou contestação acompanhada de documentos (id. 

4357750), em que defende o descabimento da regra de responsabilidade 

objetiva, uma vez que seu cliente não é a seguradora, mas a própria 

segurada. Afirma a inexistência de provas quanto à sua efetiva 

responsabilidade. Impugnação à contestação (id. 9474215). Instadas a 

manifestar, a autora pugnou pela produção de prova oral (id. 12150862). 

A ré requereu o julgamento antecipado do feito (id. 12169586). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Em que pese o requerimento da 

autora de produção de prova oral, não vislumbro a sua necessidade para 

o deslinde do feito, sendo que, no presente, caso a matéria deve ser 
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comprovada através de prova documental. Assim, nos termos do artigo 

370 e parágrafo único do CPC, indefiro a produção de prova oral. 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. Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de seguro com a 

Fundação Educacional Claudino Francio, representado pela Apólice n.º 

03180716490 (id. 3208097). Decorre dos documentos apresentados que, 

em razão de oscilações na corrente elétrica fornecida à segurada, 

localizada na Avenida Tancredo Neves, n.º 2.913 em Cuiabá/MT, os 

equipamentos eletrônicos descritos no documento de id. 3208106 

sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam. Tais 

prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos 

direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no 

artigo 786 do Código Civil. Vejamos: “Art. 786. Paga a indenização, o 

segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e 

ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. § 1o Salvo 

dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do 

segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins. 

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em 

prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.” A autora 

trouxe relatório de assistência em que consta a queima dos aparelhos em 

razão de queda de energia fornecida pela ré, não tendo esta se 

desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC. Ademais, a 

responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má 

prestação de seus serviços, a mesma é objetiva, nos termos do disposto 

no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal (in verbis): “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) § 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...” Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele 

que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in 

verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em complemento, o artigo 927 do 

Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, 

em especial quando a atividade do causador importar em risco para os 

direitos do outro, como é o presente caso. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Nesse sentido, inclusive, têm 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos as ementas a 

seguir: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. Negritei) “INDENIZAÇÃO – 

DANO MATERIAL – CURTO-CIRCUITO NA REDE ELETRICA – DANOS NOS 

EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C 

PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – 

NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do 

art.14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade 

desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de 

serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a 

responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da 

interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de 

reparação o dano material decorrente. Conforme os precedentes do 

Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé 

depende da demonstração de dano processual, fato que não restou 

evidenciado nos autos.” (Ap 130714/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017. Negritei) Logo, cabível a 

condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos 

consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste. 

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor 

pago a título de franquia do montante a ser indenizado. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO 

PROCEDENTE esta ação de indenização proposta por ALLIANZ SEGUROS 

S.A, a fim de CONDENAR a ré ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento da quantia de R$ 

17.009,00 (dezessete mil e nove reais), referente aos danos materiais 

causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e 

acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ). 

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso 

aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo 

dos prejuízos. Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034485-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NICACIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034485-73.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, 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. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28116795). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016850-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RICARDINO DE CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016850-79.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, 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. Expeça-se alvará como requerido(ID 

27980123). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004091-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004091-49.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, 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. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28104943). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040325-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO DE FARIA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040325-64.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, 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. Expeça-se alvará como requerido(ID 

28262670). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013216-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOAQUIM PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013216-41.2019.8.11.0041 DECISÃO Adriano 

Joaquim Pereira opôs recurso de embargos de declaração em face da 

decisão constante do ID n. 25073130, ao argumento de que a mesma foi 

omissa e contraditória. Assevera que a decisão não analisou o pedido de 

tutela de urgência formulado, para que a embargada faça o depósito 

judicial do valor incontroverso de R$ 14.484,27, bem como deixou de 

designar audiência de conciliação, embora afirme que a promoção de 

acordo deve ser facilitada em qualquer fase processual. É o necessário. 

Decido. Segundo se infere dos autos, a decisão objurgada deixou de 

designar audiência de conciliação, justificando que a sua promoção 

poderia ocorrer em qualquer fase processual, à pedido das partes. Neste 

ponto, não há que se falar em contradição. Entretanto, razão assiste ao 

embargante no que diz respeito à omissão na análise do pedido 

liminarmente formulado, haja vista que este Juízo não apreciou o pedido de 

tutela de urgência. Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou 

provimento, atribuindo efeitos modificativos, como me permite o art. 494, II 

do Código de Processo Civil, para sanar a omissão existente na decisão 

objurgada e apreciar o pedido de tutela de urgência. Da análise da petição 

inicial, verifica-se que a pretensão almejada pelo autor diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Dos documentos apresentados, decorre que em 01 de junho de 

2014 as partes formalizaram Instrumento Particular de Compromisso de 

Compra e Venda, tendo por objeto o imóvel situado na Quadra 10, Lote 26, 

Loteamento Mirante do Parque, em Cuiabá – MT, no valor de R$ 60.724,57, 

cujo pagamento deveria ocorrer de forma parcelada. O autor efetuou o 

pagamento de várias parcelas, totalizando a quantia de R$ 31.500,78, 

todavia, sob a alegação de que está enfrentando situação financeira 

difícil, requereu o distrato. A ré concordou com o pedido e efetuou a 

minuta do distrato, se propondo a restituir a quantia de R$ 14.484,27, em 

61 parcelas mensais, fixas e irreajustáveis, no valor de R$ 237,45 cada, 

sendo a primeira depositada em até 40 (quarenta) dias depois da 

assinatura do distrato (ID 19059377). Nesta análise de cognição sumária, 

observa-se a abusividade da ré em propor o ressarcimento das parcelas 

de maneira parcelada, razão pela qual mostra-se cabível determinação 

para que a ré efetue o depósito judicial da quantia incontroversa, 

conforme requerido. Ressalto que o depósito judicial da quantia 

incontroversa e oriunda do contrato de promessa de compra e venda 

firmado entre as partes não causa prejuízo à ré, pois o valor cujo depósito 

está sendo determinado é incontroverso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA DE URGÊNCIA – 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR 

– RETENÇÃO PELA VENDEDORA DOS VALORES PAGOS – DECISÃO QUE 

DEFERIU O DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS ATÉ O 

JULGAMENTO - POSSIBILIDADE - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A decisão primeva não merece reparos, pois mostra-se perfeitamente 

possível o acolhimento do pedido de depósito judicial dos valores tidos por 

incontroversos despendidos pela parte agravada, sem que haja qualquer 

prejuízo para a agravante, uma vez que, se for o caso de improcedência 

da rescisão do contrato, a agravante poderá levantar os valores 

depositados após o trânsito em julgado da sentença.” (SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) Considerando que ambas as 

partes demonstraram interesse na resilição da avença, possível o 

deferimento dos demais pedidos formulados em tutela de urgência. Posto 

isto, com fundamento no art. 294 c/c art. 300 e ss, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DECRETAR a rescisão do 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda celebrado 

entre as partes em 01/06/2014 e DETERMINAR a suspensão de quaisquer 

cobrança das parcelas do contrato, devendo a ré se abster de inscrever 

o nome do autor no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

DETERMINO, ainda, que a ré providencie o depósito judicial da quantia 

incontroversa recebida do autor, devidamente atualizada com juros e 

correção monetária, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de 

descumprimento da ordem judicial, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 
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(um mil reais), nos termos do art. 297, CPC. Sem prejuízo do cumprimento 

da tutela de urgência deferida, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 12/05/2020 às 11:00 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. Cite-se e intime-se a parte ré 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037441-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037441-28.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por JAMILE DA SILVA 

SOARES contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O 

pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 26341859). Intimada para 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a 

parte autora não atendeu ao chamado judicial. (ID 28447517) Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente 

intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003111-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMERINO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003111-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pese a oposição de embargos de declaração pelo autor, no ID 27487494 

ele pugna pelo arquivamento do feito. Posto isto, julgo prejudicado os 

embargos de declaração pela manifesta ausência de interesse do 

autor/embargante e determino o arquivamento do feito, tão logo transitado 

em julgado a sentença. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038426-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017706-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MASCARENHAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030489-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante da diligência para cumprimento do mandado no novo 

endereço informado, no prazo legal. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027619-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEBER ARAUJO NAZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 30 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034862-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKE BRYAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023149-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GONCALVES BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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, 30 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023295-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO ROCHA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016842-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010710-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037178-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI MIRANDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037639-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ASTROGILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062228 Nr: 52002-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO AIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com o fim de intimar a parte requerida para efetuar o 

depósito de 50% dos honorários periciais, conforme decisão de fl. 109, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100653 Nr: 10841-89.2016.811.0041

 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: ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPENDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046007 Nr: 44358-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY ROMÃO NEPONOCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062974 Nr: 52330-43.2015.811.0041

 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: JOAO BATISTA TEIXEIRA CARVALHO, EDNOEMIA DA 

SILVA TEIXEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:80.051/MG, 

Tatiana Maria Mello de Lima - OAB:15.118/DF

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, se 

manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031653 Nr: 37610-71.2015.811.0041

 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: CARLOS ANTONIO SILVA FERNANDES

 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, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, se 

manifestar sobre os embargos de declaração opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924552 Nr: 46196-34.2014.811.0041

 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: THIAGO ALEXWELL DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5781/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70375 Nr: 5556-09.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ITAPOAN LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RIZZIE COELHO OLIVEIRA 

GARCIA - OAB:20.011-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos com o fim de intimar a parte Autora para se manifestar acerca da 

carta de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003065-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de “Ação de Exibição de Documentos” intentada por 

JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, em face de 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual se 

alega, em síntese, que a requerida, em resposta a uma notificação 

extrajudicial, enviou à autora apenas um demonstrativo do contrato. 

Requer-se, assim, com suporte nos arts. 396 e 397, ambos do Código de 

Processo Civil, que seja determinado à requerida que apresente a apólice 

de seguro Vida MulherStyle/Cônjuge n. 1135170, devidamente assinado 

pela autora. É o relatório. Decido. De acordo com a inicial, a autora 

pretende ter acesso à integralidade do contrato/apólice de seguro de vida 

que está em posse da ré, para que possa se for o caso, acionar a 

cobertura do seguro contratado. Assinale-se, de início, que, embora não 

se fale mais em ação cautelar específica de exibição de documentos no 

novo Código de Processo Civil, é inequívoco que há amparo para a 

pretensão de exibição de documentos por meio de ação probatória 

autônoma, nos termos dos arts. 294 e seguintes do referido instituto 

processual civil. No mesmo sentido, a doutrina, in verbis: “(...) 

Esclarece-se, também, que a ação cautelar de exibição de documentos 

prevista nos arts. 844 e 845 do CPC/1973 não está expressamente 

prevista no NCPC. Os arts. 294 e seguintes do NCPC seriam aplicáveis 

nesse caso para admitir a adoção de medidas cautelares.[i] Respeitante, à 

tutela provisória de urgência pretendida, cumpre ressaltar que a 

jurisprudência tem firmado o entendimento de que não se deve deferir 

pedido liminar de exibição de documentos porque o deferimento esvazia a 

ação preparatória de produção antecipada de prova, devendo, por isso, 

estabelecer o contraditório, consoante se observa dos seguintes arestos: 

“AÇÃO PREPARATÓRIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FATURAS E 

EXTRATOS ANALÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE. Deferir pedido liminar de 

exibição do documento implica no esvaziamento da ação preparatória de 

produção antecipada de prova, pois o objeto da cautelar é justamente a 

apresentação dos documentos. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento n. 70078812096, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, rel. Altair de Lemos Junior, j. 31.10.2018 – Dje 

7.11.2018 – destaquei). “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

– Decisão que determinou a citação do réu para apresentar os 
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documentos solicitados pela autora – Pretensão de reforma. CABIMENTO: 

Ainda não há elementos suficientes para concluir que houve recusa 

injustificada da instituição financeira. Impossibilidade de deferimento liminar 

do pedido de exibição dos documentos. Necessidade do contraditório. 

Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Decisão reformada. 

RECURSO PROVIDO.” (TJSP – AI 22234361420168260000 – DJe 

22.2.2017 – destaquei). Assim, com suporte nos referidos arestos, bem 

como nos arts. 382, § 1º, c/c os arts. 396 e 398, todos do CPC, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência e determino seja citada a empresa 

requerida para, no prazo de 5 dias, manifestar-se. Decorrido o prazo e 

depois de ouvida a parte autora, conclusos. Defiro a gratuidade da justiça 

(art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se. Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal [i] WAMBIER 

Teresa Arruda Alvim; JR. Fredie Didier; TALAMINI, Eduardo e DANTAS, 

Bruno, in “Breves Comentários ao Código de Processo Civil”, São Paulo, 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 1062.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1055461-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar” 

ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada nos autos, em face de LUCIA 

FERREIRA, pessoa física, igualmente qualificada, por meio da qual alega a 

autora que firmou contrato de comodato de bem móvel com o réu, 

consistente em uma cervejeira 8cx Crystal 110v, conforme demonstram os 

inclusos documentos e, que, apesar de notificado extrajudicialmente em 

21.8.2019 para devolução do bem no prazo de 72h (setenta e duas 

horas), o réu não o fez, caracterizando, assim, esbulho possessório. 

Assim, com suporte no art. 560 e 562 do CPC, c/c o art. 1.210, 1.228 e 

1.231, todos do CC, requer seja deferida liminar de reintegração de posse 

sobre o bem. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Segundo 

prevê o art. 562 do Código de Processo Civil, estando a petição inicial 

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu a expedição do 

mandado liminar de manutenção ou de reintegração e que, no caso 

contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, 

citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso 

em tela, a inicial veio instruída com documentos que demonstram que as 

partes firmaram o contrato de comodato por prazo indeterminado, com 

início em 2.4.2014, tendo por objeto uma cervejaria 8CX ....ficando 

estipulado que o contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por 

qualquer das partes mediante prévia e expressa notificação no prazo 

mínimo de 24h (vinte e quatro horas). Comodato, como se sabe, é um 

empréstimo de bem não fungível (móvel ou imóvel) de forma gratuita, com 

prazo determinado ou indeterminado, sendo que no primeiro caso há 

previsão de uma data final e, no segundo, permite sua extinção por meio 

de denuncia vazia/notificação. A jurisprudência mato-grossense tem 

firmado o entendimento de que, tendo havido notificação acerca do 

término do contrato sem que houvesse a devolução do bem, resta 

configurado o esbulho, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

DIREITOS DE USO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – CONTRATO DE 

COMODATO DE BENS MÓVEIS – NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO – 

POSSE INJUSTA – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA E 

CONFIRMADA NO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. 1 - No comodato , a 

posse é transmitida a título provisório, de modo que o comodatário adquire 

a posse precária, sendo obrigado a devolvê-la tão logo o comodante 

reclame a coisa de volta. No que tange à configuração do esbulho, assim 

se pronuncia o STJ: "O esbulho se caracteriza a partir do momento em que 

o ocupante do imóvel se nega a atender ao chamado da denúncia do 

contrato de comodato , permanecendo no imóvel após notificado" (STJ - 

REsp 143.707). 2 - No caso concreto, a relação de comodato está 

incontroversa nos autos, frente ao pacto assinado entre a Petrobrás 

Distribuidora S.A. e a Dom Comércio de Combustível Eireli. Promovida a 

notificação extrajudicial em 09/01/2018, o comodato foi extinto e a posse, 

anteriormente justa, passou a ser injusta, pouco importando se a 

usufrutuária é terceira estranha à relação originária, no caso, a empresa 

Auto Posto Sama Ltda. Liminar de reintegração de posse confirmada no 

mérito.” (TJMT – N.U 1002506-85.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis de 

Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito 

Privado – j. 27.11.2019 – DJe 16.12.2019 – destaquei). No caso em tela, a 

notificação de rescisão do contrato ocorreu no dia 21.8.2019 e até a 

presente data não houve a devolução do bem pelo réu, numa clara 

demonstração de que a posse do bem móvel transmudou-se em injusta a 

partir da inação na devolução notificada (TJSC – AI 

40180819020178240000 – DJe 21.11.2019), impondo-se a concessão de 

liminar. Em face do exposto, presentes os requisitos necessários, defiro o 

pedido liminar, ordenando seja a autora reintegrada na posse do bem 

objeto do contrato de comodato (1 Cervejeira 8cx Crystal 110), devendo, 

para tanto, ser expedido o correspondente mandado, cabendo a autora 

promover, nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se e 

intime-se. Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040837-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

. Vistos... Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória c/c 

Tutela de Urgência” proposta por RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES, 

qualificada nos autos, em face de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS 

BRASIL LTDA e de DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E 

PEÇAS LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, igualmente 

qualificadas, por meio da qual a autora alega que em março de 2019 

adquiriu um veículo zero quilômetro, o Jeep Renegade 1.8 – 2019/2019, no 

estabelecimento comercial da segunda ré e que passados mais de dois 

meses de uso o veículo começou a apresentar um mau cheiro vindo do ar 

condicionado. Esclarece que, em 7.6.2019, entrou em contato com o 

vendedor, tendo este orientado de que deveria falar com a oficina para 

agendar um atendimento através do número 3688-7800, o que foi feito, 

levando o veículo à oficina no dia 11.6.2019, onde o seu esposo foi 

informado de que a ordem da empresa fabricante era a de que deveria ser 

realizado um procedimento de higienização do ar condicionado e que 

custaria R$ 500,00 (quinhentos reais) e, que, caso persistisse o problema, 

seria comunicado o fato à fabricante para verificar a possibilidade de 

reparo e/ou troca da caixa do ar condicionado sem custo. Argumenta que, 

mesmo fazendo o procedimento sugerido pela oficina, o mau cheiro 

persistiu, passando, em seguida, a fazer a higienização, pagando, então, 

o valor cobrado, mas, mesmo assim, depois de algum tempo, diz que o 

veiculo voltou a apresentar o mesmo problema e, que, ao questionar a 

oficina, foi informada de que o carro deveria passar por um scanner e que 

seriam tiradas fotos para que a primeira ré fabricante avaliasse a 

situação. Afirma que os funcionários da segunda ré disseram que o 

processo interno de avaliação do veículo duraria em torno de 5 (cinco) 

dias, mas, apesar de o carro ter sido levado à oficina no dia 5.8.2019, 

apenas em 21.8.2019 foi que entraram em contato, autorizando o retorno 

do veículo para dar prosseguimento ao atendimento, o que foi feito em 

28.8.2019, mas foi informada que a fabricante, primeira ré, não tinha a 

peça disponível em estoque, não sendo possível, por isso, determinar 

quando o problema seria plenamente resolvido. Requer, assim, a título de 

tutela provisória de urgência, seja determinada às rés que promovam 

imediatamente o reparo do sistema de ar condicionado do veículo por meio 

de limpeza, higienização e, caso necessário, seja trocado os 

componentes com isenção de custos, sob pena de multa diária. Forma 

anexados documentos. É o necessário. Decido O pedido, como se vê, 

está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo 
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Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão 

da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os 

documentos trazidos com a peça primeira demonstram, à saciedade, que 

dois meses e pouco após a aquisição do automóvel, este começou a 

apresentar mau cheiro no ar condicionado e, desde então, a autora tenta, 

em vão, regularizar o impasse, inclusive custeando as despesas 

cobradas para a higienização sugerida pelos funcionários da segunda ré, 

revelando, assim, hipótese de vício do produto e impõe a 

responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do 

fabricante, conforme prevê o art. 18, caput, do CDC (REsp 611.872/RJ, 

Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 2.10.2012, DJe 

23.10.2012), residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo de dano 

também resta demonstrado no fato de que a autora continua convivendo 

com o mau cheiro provocado pelo ar condicionado defeituoso, o que 

poderá agravar ainda mais o seu quadro de saúde, já que possui 

problemas respiratórios, bem como aumentar os problemas técnicos sem a 

devida manutenção do equipamento, depreciando, assim, o valor de 

mercado do veículo, conforme bem salientado na peça primeira. Da mesma 

forma, não se vê, neste caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão, pois nada impede que a parte ré, ao final do processo, caso 

sejam revertidos os fatos, receba os valores gastos no reparo do ar 

condicionado. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, determinando sejam intimadas as rés para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promovam o reparo do sistema de ar condicionado do veículo Jeep 

Renegade 1.8 – 2019/2019, placa OCH 0963, por meio de limpeza, 

higienização e, caso necessário, seja trocado os componentes, sem 

nenhum ônus à parte autora, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia. Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12 de maio 

de 2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital – sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado 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). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito em substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027619-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEBER ARAUJO NAZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, em que pese a requerente 

indicar seu desinteresse na auto composição, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de janeiro de 2018, às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício 

do Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os 

requisitos exigidos no artigo 319 do CPC, e precisa ser adequada. No 

caso, a procuração e a declaração de hipossuficiência da parte 

requerente foram encaminhados com a data incompleta, visto que informa 

apenas o local e o dia, restando incompleto o ano em que os documentos 

foram expedidos. O autor também requer a gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, todavia deixa de informar no pedido sua qualificação 

profissional. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte requerente para no prazo de 15 dias, emendar o pedido 

inicial, regularizando nos autos sua representação processual, conforme 

estabelece os artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC, bem como, informar sua 

qualificação profissional na forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito conforme dispõe o 

artigo 330 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003475-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ADIR MOREIRA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003475-40.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP REQUERIDO: ADIR 

MOREIRA PAES, BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Verifico que a parte 

Autora formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos 

elementos de prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Pondero 

que, o resultado financeiro anexado ao Id.28531033, além de revelar 

apenas sete (janeiro a outubro) dos doze meses de faturamento do ano 

de 2019, isoladamente, não confere a Requerente o direito excepcional da 

gratuidade da justiça. Esclareço que, na atual roupagem processual, a 

demonstração da incapacidade financeira para a concessão da benesse, 

deve ser capaz de transformar o recolhimento das custas processuais de 

distribuição da ação, mesmo de forma parcelada, em obstáculo 
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intransponível pelo jurisdicionado, por colocar em risco sua subsistência, 

violando assim o direito constitucional de acesso à Justiça, principalmente 

no caso de pessoa jurídica e diminuto valor da causa(R$10.000,00). 

Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos 

elementos que comprovem de maneira clara e ATUAL, sua real 

incapacidade financeira para suportar as custas processuais de 

distribuição da ação sem prejuízo do próprio sustento, devendo as provas 

afastarem inclusive a possibilidade de recolhimento especial dos encargos 

de acesso à Justiça, sob pena de indeferimento do benefício. No mesmo 

prazo, poderá a Autora trazer aos autos a nota fiscal descrita no título 

anexado ao Id.28531038, bem como outro elemento que entender 

necessário ao esclarecimento da divergência existente entre a duplicata 

protestada e o título supostamente pago, por exemplo a data de 

vencimento, sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão 

com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de 

informar no pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar 

ao feito o documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto 

isso, 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 carência financeira (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. Cuiabá-MT. 30 de Janeiro 2020 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003698-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, onde a parte autora requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe 

o § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende data 

para audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-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. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003564-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACILDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de 

informar no pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar 

ao feito o documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto 

isso, 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 carência financeira (holerite ou declaração de renda, etc.), 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. 

Cuiabá-MT. 30 de Janeiro 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044091-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MENDES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte requerente compelida a emendar o 

pedido inicial, a fim de demonstrar a alegada falta de recursos financeiros 

para custear o processo, vem aos autos anexar documento sem nenhuma 

informação. No caso, verifica-se que a parte requerente trata-se de 

profissional autônomo, e mesmo sendo oportunizado, deixou de fazer 

prova da alegada carência financeira, ao teor do documento lançado no Id 

24773794. Posto isso, não havendo demonstração nos autos de que o 

pagamento das custas trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou 

de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se pela segunda 

vez, a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 
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(quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando nos autos a Guia de 

recolhimento da custas de distribuição, e o comprovante de pagamento, 

sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com 

base no que dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a emissão de 

Guia de Distribuição para recolhimento das custas dos processos que 

tramitam no PJE/MT, encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047793-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO PEREIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que aguarda emenda da inicial, para juntada do 

requerimento administrativo, onde a parte autora vem requerer o 

prosseguimento do feito. O Tribunal de Justiça do Estado-MT, firmou 

posicionamento de que havendo comprovações inequívocas da conduta 

desidiosa da ré, os documentos anexados nos autos são suficientes para 

afastar a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação. Dessa forma, seguindo o posicionamento 

majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado-MT, e a orientação do 

Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário n.631.240, acolho o 

pedido formulado pela parte requerente no Id nº 25600286, e recebo o 

pedido inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para os termos da 

ação e comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 

do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Tendo em vista que na 

audiência a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, 

por se tratar de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal 

(REsp 1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, 

Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 

6/9/2016), consignando no mandado que o não comparecimento 

injustificado implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez 

permanente. Ressalte-se que não havendo composição, 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, intime-se a parte autora 

para em 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003569-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALBUQUERQUE LEMES (EXEQUENTE)

MAISA PIRES VIDAL (EXEQUENTE)

CELESTINO FERREIRA SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

UBIRATAN FARIA COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECON - AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

ECON GLOBAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, onde os 

exequentes pleiteiam a gratuidade da justiça, alegando não dispor de 

recursos financeiro suficiente para arcar com as despesas processuais. 

Primeiro, devo ressaltar que o benefício da Gratuidade tem como escopo 

possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à 

Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe 

salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o 

andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados 

recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das 

custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza, o que não 

parece ser o caso em testilha. No caso, o próprio relato dos fatos nos faz 

crer que os exequentes não se tratam de pessoas pobres na acepção da 

palavra. Dessa forma, se o estado de pobreza dos exequentes não se 

enquadra no conceito expresso na lei, e não havendo demonstração 

convincente nos autos, de que o pagamento das custas poderá 

comprometer o orçamento mensal, ao ponto do indeferimento lhes 

impossibilitar o acesso à justiça, e considerando que neste caso, o valor 

será rateados entre os quatro exequente. Posto isso, não havendo 

demonstração convincente nos autos de que os exequentes são daquelas 

pessoas pobres na acepção da palavra, ao qual o recolhimento da taxa 

judiciária é impossível ou, mesmo que possível, comprometeria o próprio 

sustento ou prejudicaria o sustento de suas famílias, indefiro o pedido de 

gratuidade. Intimem-se os exequentes por seu procurador, via DJE, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, comprovando nos 

autos o recolhimento das custas processuais, de acordo com o que 

dispõe o art. 290 do CPC, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT, e Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito - artigo 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 30 de Janeiro 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28126673.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28126673.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1027602-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO LUIZ SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, tendo em vista o não retorno dos AR, procedo intimação da 

parte autora para manifestar se tem interesse ou não na expedição de 

Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007604-93.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMESON DIAS DA SILVA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 18/05/2020, às 12:00horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041476-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIOS AMORIM DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:39 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040988-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GONZAGA FERREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1021796-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL COXIPO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, procedo intimação da parte autora para nos informar qual o 

Cartório Competente para com a retificação no registro de nascimento da 

parte autora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022372-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VARGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDINO DE FIGUEIREDO LOUREIRO (REU)

JOSE ANIBAL MOTTA TORRES (REU)

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO (REU)

EDIVILSON CALOS (REU)

ROBERTO ABALEN DE SANT ANA (REU)

JOSE ADEMIR DOS SANTOS JUNIOR (REU)

LUIZ GERALDO GOMES DA SILVA (REU)

EZIO FRANCISCO CALABRIA (REU)

EDNO CLARO DE FRANCA BARRETO (REU)

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REU)

JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital:20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1022372-58.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 24.000,00 

ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: PAULO CESAR VARGAS DA SILVA Endereço: RUA 

RIO CABIXI, 14, GRANDE TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-480 POLO 

PASSIVO: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.037.658/0001-45 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do polo passivo, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: A parte autora adimpliu todo o acordado 

firmado entre as partes, efetuando o pagamento de todos os valores 

negociados, não conseguindo porem, de forma amigável, que o requerido 

cumprisse a sua parte, que é a transferência de propriedade mediante a 

competente escritura definitiva de compra e venda. DESPACHO/ DECISÃO: 

Vistos, Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, onde a parte 

requerida JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO, não foi citado, em razão de 

seu representante legal não ter sido localizada nos endereços indicados 

nos autos. Em manifestação, a parte autora vem requerer a citação da 

parte requerida, por edital. A citação por edital pressupõe o esgotamento 

pelo autor, de todas as tentativas possíveis para localização da parte 

requerida ao teor das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 

257, inciso I, e do art. 258, todos do Código de Processo Civil, sendo 

perfeitamente cabível neste caso, a citação da requerida por edital. Posto 

isso, estando esgotados os meios disponíveis de localização da parte 

requerida, defiro o pedido formulado no Id 22608467, cite-se a parte 

requerida JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO, por edital, com prazo de 20 

dias, conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, devendo 

constar a advertência do art. 257, inciso IV do CPC, bem como as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Publiquem-se o 

edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, decorrido o prazo do 

edital, certifique-se. Não apresentação de defesa pelos requeridos, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio 

como Curador Especial a requerida, um dos membros da Defensoria 

Pública militante no Foro local, a quem determino vista dos autos, pelo 

prazo legal, observando-se o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e 183, § 

1o do CPC. Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre, sob pena de preclusão. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte requerente 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de Novembro de 2019. Yale Sabo Mendes 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, LUCIANA 

DIAS DE LIMA, digitei. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (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 
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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 CÍVEL

Processo Número: 1019694-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISOLUX LOCADORA DE PAINEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28126673.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045524-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de DIFERENÇA de Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora vem aos 

autos aditar o pedido inicial, requerendo seja a ação recebida como 

Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, 

informando que não recebeu da parte requerida nenhum valor da 

indenização. Posto isso, estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido de aditamento formulado pela parte 

requerente 25094913. E, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende 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 CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas 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 de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

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. Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019857-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO FRANCISCO OAB - SP78271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DIVINO DUTRA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019857-79.2018.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: JOAO ANTONIO FRANCISCO REQUERIDO: JOÃO DIVINO 

DUTRA MARQUES VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, nos termos do 

despacho do Id.24224764, para no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, se 

manifestar. Decorrido o prazo, se for o caso, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049365-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente compelida a 

emendar a inicial, a fim de demonstrar a alegada falta de recursos 

financeiros para custear o processo, vem aos autos anexar documentos, 

requerendo o prosseguimento do feito. Cabe aqui ressaltar que o benefício 

da Gratuidade tem como escopo possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no 

conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para 

sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde 

morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para 

estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza, o que não se enquadra no caso em 

testilha. No caso, constata-se que o requerente não se trata de pessoa 

pobre na acepção da palavra, ao teor dos documentos anexados ao Id 

25906850. Posto isso, não havendo demonstração convincente nos autos, 

de que o requerente se trata daquelas pessoas pobres na acepção da 

palavra, ao qual o recolhimento das custas processuais é impossível ou, 

mesmo que possível, comprometeria o próprio sustento ou prejudicaria o 

sustento de sua família, indefiro a gratuidade requerida. Intime-se pela 

segunda vez, a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, anexando nos autos 

a Guia de recolhimento da custas de distribuição, e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se, que a 

emissão de Guia de Distribuição para recolhimento das custas dos 

processos que tramitam no PJE/MT, encontra-se disponível no site e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026782-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSTISON PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, tendo em vista o comparecimento espontâneo da parte 

requerida, conforme ID.25855225 e 25855207. Procedo a intimação das 

partes via DJE, acerca da audiência designada para o dia 18/05/2020, às 

13:30 horas, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. No ensejo, encaminho intimação da parte 

Autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a contestação de ID. 

25855207.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012884-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL HADDAD E FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REU)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/02/2020, às 11:00horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024149-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1. Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos, ID. Nº 7348138.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14996 Nr: 1491-93.1987.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PLÍNIO GREIPEL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, FRADEMIR VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:5.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193/B

 Certifico que, encaminho intimação da parte Credora para, se manifestar 

acerca da petição de fl. 235, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122628 Nr: 19887-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, 

ALTERNATIVA - ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, WANNYA 

TEREZINHA DE SOUZA COELHO, JULIO CESAR ANDRADE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4324

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código nº 1122628

VISTOS,

Os Embargos do Devedor em apenso (código n. 1288920) foram julgados 

PARCIALMENTE PROCEDENTES nesta data, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I c/c 940 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR interposto 

por WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA, em desfavor de CONDOMÍNIO 

EDIFÍCIO CLARICE LISPECTOR, para reconhecer o pagamento das cotas 

condominiais tão somente dos meses de 09/2012 a 11/2015 pelos 

comprovantes bancários juntados as fls. 50/62 e a inexigibilidade dos 

lançamentos a título de taxa de água e gás na planilha de fl.53 dos autos 

de execução extrajudicial n.1122628.

INTIME-SE a parte Exequente para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar 

planilha atualizada do débito e requerer o que de direito para 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373517 Nr: 10405-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153

 Processo Código nº373517

VISTOS,

Informações de Agravo de Instrumento nº1000875-72.2020.8.11.0000 

(fls.352/353) prestadas nesta data, por meio do Ofício 

nº05/2020/INFO/GAB.

Mantenho a decisão agravada (fl.374/376) por seus próprios 

fundamentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790756 Nr: 44808-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARNALDO STEFFEN, NILZA THEREZA 

STEFFEN, CARMO LUIS FEYH STEFFEN, RUDI ALVICIO STEFFEN, LELIA 

STEFFEN SILVA, LEDIR FEYH STEFFEN, NAIR VOLPATO RIBEIRO, JOSE 

MARIA DE OLIVEIRA, LAURO BUDKE, LAURO SALESIO DE LUCA, 

MAFALDA TEREZA ZAUZA, MIRACI DALPIAZ, ODINA APARECIDA 

BARBOSA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE BECKER, PAULO NOBORU 

NISHIMUTA, NELMO MUMBACH, DULCI INES BECKER, ELOI LUIZ BECKER, 

PEDRO BEIRA DE CAMARGO, ESPOLIO DE ROMANO MUMBACH, NAIR 

NUMBACH, NILDO NUMBACH, NELSON MUMBACH, XEL SILVERIO DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT, 

WILSON CLÁUDIO DA SILVA - OAB:23.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 955/968 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017213 Nr: 30667-38.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO REYNALDO DA SILVA SANTOS

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982412 Nr: 15165-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESSGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA, JEANCARLO 

MARTINS ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:OAB/MT 6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10095/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1288920 Nr: 4598-61.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA, ALBERTO ANDRE 

LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO CLARICE LISPECTOR, 

JULIO CESAR ANDRADE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA - OAB:8067

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I c/c 920 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR interposto 

por WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA, em desfavor de CONDOMÍNIO 

EDIFÍCIO CLARICE LISPECTOR, para reconhecer o pagamento das cotas 

condominiais tão somente dos meses de 09/2012 a 11/2015 pelos 

comprovantes bancários juntados as fls. 50/62 e a inexigibilidade dos 

lançamentos a título de taxa de água e gás na planilha de fl.53/59 dos 

autos de execução extrajudicial n.1122628.CONDENO a parte 

Embargada/Exequente ao pagamento em dobro dos valores das cotas 

condominiais, taxas de água e gás cobradas indevidamente e pagas pelo 

Embargante, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir do desembolso.CONDENO ainda, a parte 

Embargada/Exequente nas penas de litigância de má-fé prevista no art. 81 

do CPC, no percentual de 1% (um por cento) do valor corrigido da 

causa;Pelo princípio da sucumbência, tendo em vista o decaimento mínimo 

do Embargante, em observância ao parágrafo único do artigo 86 do CPC, 

CONDENO a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 15% do valor 

do excesso de execução, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, vedada a 

compensação ante o disposto no §14º do referido artigo.Determino, por 

fim, o prosseguimento da execução de título extrajudicial em apenso 

(código n.1122628) com relação ao débito incontroverso, qual seja, a cota 

condominial vencida em 05/12/2015, acrescido dos consectários previstos 

na convenção do condomínio.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

28 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28020 Nr: 614-65.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANIBAL MOTTA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, JEAN GUSTAVO MOISÉS - OAB:186557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada de 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 6208-02.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE DE 

CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, FRANCINI CORREA DA SILVA - OAB:24370/O, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON 

DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GARCIA GARZONI - 

OAB:OAB/MG 105.543, GILBERTO BELAFONTE BARROS - 

OAB:79396/MG, IGOR SOARES SOUSA - OAB:158069/MG, LARISSA 

SOARES GUIMARÃES - OAB:OAB/MG 128.116, NILVA APARECIDA 

BRAGA - OAB:117.812, VANESSA DIAS ASSIS - OAB:153312/MG

 Processo nº 29091

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente pretende em primeiro lugar a constrição de ativos financeiros 

de propriedade da parte executada (fls. 412/413, a fim de assegurar o 

cumprimento integral da obrigação objeto da lide.

 Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a 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 eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 A INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias:

 1) Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito;

2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de 

ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

Fica desde já consignado à parte Executada que deverá na mesma 

oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou efetuar o 

depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD.

 Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no cálculo da 

parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração 

do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88850 Nr: 10331-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE AZEM FERREIRA, DORA AZEM FERREIRA 
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MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELME DE SIQUEIRA MENDONÇA, CECY MARIA 

CARDOSO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT, SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Certifico, em cumprimento a determinação de fls. 446, a existência nestes 

autos do valor de R$ 22.405,07, (Vinte e dois mil, quatrocentos e cinco 

reais e sete centavos), vinculados ao presente feito. No ensejo, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131537 Nr: 17770-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LU-DPIL, SCDAMOEA, MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719/MT, ELKE REVERDITO - OAB:8218-B, LÍVIA COMAR DA 

SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUCILENE MARIA GONÇALVES SILVA - 

OAB:5447-MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Certifico, tendo em vista o feito encontrar-se paralisado há mais de 30 

dias, imotivadamente, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1114678 Nr: 16547-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA PEREIRA DA SILVA, SANDRA CRISTINA 

OLIVEIRA PEREIRA, FÁTIMA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA PARECI, 

SOLANGE DE OLIVEIRA PEREIRA, CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA, 

NORBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, SANDRO DE OLIVEIRA TORRES, 

ADRIANO DE OLIVEIRA TORRES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCILIO ACELINO DE OLEGARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BENTO GALDINO 

DELGADO - OAB:18037, WARLEN LEMES DA SILVA - OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 344 do CPC, decreto a revelia da 

parte ré e com fulcro nos artigos 355, II c/c 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar ao 

Requerido TARCÍLIO ACELINO DE OLEGÁRIO, outorgar a Escritura 

Definitiva do imóvel registrado na Matrícula n. 50.041, medindo 50x40m, 

localizada na Avenida Existente, lote 32, Pedra 90, Cuiabá- MT, no 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da segunda Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá/MT.Consigno que a presente sentença substitui a 

declaração de vontade do promitente vendedor e possui força executiva 

própria (executiva lato sensu), o que possibilita o registro para fins de 

transmissão de domínio junto ao Cartório de Registro de Imóveis e órgãos 

públicos competentes, conforme a norma do art. 466-A vigente à época 

dos fatos, com redação atual do art. 501 do CPC.CONDENO o Requerido 

ao pagamento custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85 do CPC.Transitado em julgado e decorrido 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1438035 Nr: 17268-97.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA, AMANDA SOUZA 

MIRANDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS LOPES DA SILVA, PAULO 

FIGUEIREDO FILHO, LEIDIANE APARECIDA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas, de fls. 138/139.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085247 Nr: 3912-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA NUNES ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:6.576, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, WARRINGTON 

BERNARDO RONDON DIAS - OAB:14974

 Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086153 Nr: 4342-89.2016.811.0041

 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: LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CASTILHO 

DOS SANTOS - OAB:15482, COARACI NOGUEIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/6.523, MONIQUE DA SILVA SOUZA PRATES - OAB:OAB/MT 

18332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Requerido, SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA – SUPERMERCADO COMPER, pagar a parte 

Requerente, LUCAS GABRIEL NEGRÃO DA SILVA, o valor de R$ 556,64 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), e R$ 

25.245,00 (vint e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais) por danos 

materiais, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir da citação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.Determino ao 

Requerente como condição ao recebimento dos danos materiais relativo 

ao veículo, a transferência do “salvado” para a Requerida com entrega da 

documentação do veículo livre e desembaraçada de qualquer ônus, 

inclusive no que tange à baixa de todos os gravames junto ao órgão de 

trânsito (CRV, CRLV e IPVA, instrumento de liberação de alienação ou do 

arrendamento pela instituição financeira, com firma reconhecida, boletim 

de ocorrência, termo de responsabilidade por multas e IPVA, extrato de 

multas quitadas, cópia do CPF/RG e comprovante de residência do 

proprietário do veículo;Condeno ainda, o Requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais além de 20% de honorários advocatícios 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 29 de janeiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 357189 Nr: 26810-28.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, LUIZ CARLOS 

DE ALVARENGA - OAB:11717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº357189

VISTOS,

 Da análise dos argumentos do Executado declinados na impugnação de 

fls. 404/411, verifico que a metodologia empregada para apuração do 

valor da execução está dissonante aos parâmetros estabelecidos no 

título, pois não foram computados os juros a partir da citação 

(02/09/1998), multa e honorários previstos para a fase de cumprimento de 

sentença (CPC/73, art. 475-J).

Além disso, a apuração do valor remanescente do débito não obedeceu 

aos critérios explicitados na decisão de fls. 376 e a orientação traçada 

pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que o valor individual das 

execuções deverão ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), até a data de cada depósito efetuado pelo Executado, 

pelo qual reiniciará a incidência dos consectários tão somente sobre o 

remanescente, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes;

Nesse encalço, considerando a concordância das partes credoras com o 

cálculo elaborado pela contadoria judicial as fls. 377/392, HOMOLOGO o 

valor do débito apurado para que produza seus jurídico e legais efeitos.

Consigno à parte Executada que todos os depósitos mensais a serem 

efetuados nos autos deverão estar acompanhados da planilha de cálculo 

do valor remanescente do débito, observando a metodologia empregada 

pela contadoria judicial.

 EXPEÇAM-SE ALVARÁS em favor das partes Exequentes até a 

satisfação integral do crédito, observando o percentual de participação de 

cada credor sobre o valor da condenação, apontado no cálculo da 

contadoria à fl.379.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 466440 Nr: 33631-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. P. DA C., CLEUNICE PIERETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 Processo nº 466440

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente pretende em primeiro lugar a constrição de ativos financeiros 

de propriedade da parte executada (fls. 396, a fim de assegurar o 

cumprimento integral da obrigação objeto da lide.

 Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a 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 eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 A INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias:

 1) Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito;

2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de 

ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

Fica desde já consignado à parte Executada que deverá na mesma 

oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou efetuar o 

depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD.

 Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no cálculo da 

parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração 

do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147642 Nr: 30687-92.2016.811.0041

 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: A. L. V. REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS RUDNIK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB:11361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAULIO JOSE ROESLER - 

OAB:1065

 Por fim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos.CONDENO a 

Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil), ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, 

§3º do NCPC).Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133357 Nr: 24333-51.2016.811.0041

 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: JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES 

ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LEMOS PAPINI - 

OAB:62.999/MG, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - OAB:74.828/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1133357

Vistos,

 Nesta Execução Ação Monitória a parte requerida não foi citada, sendo 

deferido nos autos a citação da empresa requerida na pessoa dos sócios 

proprietários.

Em manifestação nos autos, o autor vem requer a realização da pesquisa 

eletrônica para localização do endereço dos sócios proprietários da 

requerida, alegando que não obteve êxito nas diligencias por ele 

empreendidas com tal finalidade.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto à Receita Federal 

via Sistema Infojud, quanto aos endereços dos sócios indicados as folhas 

122, sendo encontrado seus endereços, conforme espelhos das 

consultas anexadas nos autos.

Posto isso, determino que se anotem nos autos os endereços dos sócios 

proprietários da empresa requerida, a seguir, citem-se conforme determina 

a decisão de folhas 113.

Intime-se a parte exequente.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1171444 Nr: 40760-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERREIRA BORGES, GILBERTT LAWEMOM 

BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 01 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - 

OAB:15546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP

 Processo nº 1171444

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente pretende em primeiro lugar a constrição de ativos financeiros 

de propriedade da parte executada (fls. 244/245, a fim de assegurar o 

cumprimento integral da obrigação objeto da lide.

 Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a 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 eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 A INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias:

 1) Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito;

2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de 

ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

Fica desde já consignado à parte Executada que deverá na mesma 

oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou efetuar o 

depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD.

 Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no cálculo da 

parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração 

do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

Após, voltem os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1172787 Nr: 41197-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL COSTA SOBRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

recolhimento da cota parte dos honorários periciais determinados Às fls. 

79/81

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151943 Nr: 32552-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA, 

MEDIMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA DA SILVA MARTINS 

- OAB:9.636/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial CENTRO DE 

DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA e MEDIMAGEM RADIOLOGIA E 

ULTRASSONOGRAFIA LTDA para CONDENAR a Requerida AFFEMAT - 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT, ao 

pagamento no importe de R$ 26.129,42 (vinte e seis mil cento e vinte e 

nove reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros moratórios e 

correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento 

impago. (Consigno que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização 

do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil).Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1230173 Nr: 14878-28.2017.811.0041

 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: VLADIMIR JOSUE ROSA, FATIMA APARECIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Código - 1230173

VISTOS,

A sentença de fls. 208/211 transitou em julgado e a parte Exequente já 

efetuou o levantamento do valor depositado pela parte Requerida as fls. 

129 em cumprimento à decisão de fl.81/82.

Verifico ainda que a parte Requerente informou as fls. 294/295 que está 

promovendo a execução da sentença objeto do presente feito em autos 

apartados (código 1406820).

Desta feita, arquive-se o presente feito, observando as formalidades 

legais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003633-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GOMES DE ARAUJO REZENDE OAB - 016.735.591-07 

(REPRESENTANTE)

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003633-95.2020.8.11.0041. (k) 

REPRESENTANTE: JANAINA GOMES DE ARAUJO REZENDE REQUERIDO: 

PREFEITURA DE CUIABA VISTOS. Considerando a presença da Fazenda 

Pública deste Município, nos termos do artigo 44 do CPC c/c Resolução 

TJ-MT/OE nº02/2019: CPC Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos 

pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas 

previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de 

organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos 

Estados. Resolução TJ-MT/OE nº02/2019 Processar e julgar os feitos em 

geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública.. 

DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juízo Competente (Vara 

Especializada da Fazenda Pública). Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023026-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREK TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1023026-45.2016.8.11.0041 (p) VISTOS EM SANEADOR. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C 

INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS que TREK TERRAPLANAGEM LTDA 

move em desfavor de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA, alegando em síntese ser credor da Requerida da importância de R$ 

1.456.003,34 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, três reais e 

trinta e quatro centavos), decorrente da rescisão do contrato de locação 

de 13 caminhões basculantes levada a efeito em 22/06/2015. Instados a 

manifestar quanto a eventual possibilidade de delimitação consensual das 

questões de fato e de direito (id.n.9050133), a parte Autora propugnou 

pela prolação de despacho saneador para posteriormente poder indicar as 

provas que pretende produzir. Alternativamente, apresentou as questões 

fáticas que entende haver controvérsia, os pontos controvertidos e as 

questões de direito, postulando ainda pela realização de prova 

testemunhal, a fim de comprovar o valor da locação, a responsabilidade da 

Requerida pela manutenção corretiva e preventiva dos caminhões locados 

e a responsabilidade da Requerida pelo pagamento da desmobilização dos 

veículos locados. Por sua vez, a parte Requerida embora intimada, ao 

manifestar-se (id.n.9266559), argumentou quanto a impossibilidade de 

penhora dos créditos da empresa junto ao Consórcio Belo Monte, ou, 

subsidiariamente que o valor fosse reduzido de 100% (cem por cento) 

para a quantia de 30% (trinta por cento). DECIDO. 1 - As partes figurantes 

neste processo são legítimas e estão regularmente representadas. Existe 

o confronto de interesses econômicos para o deslinde da causa. 2 - Não 

há nulidades a serem sanadas. 3 – Com relação às questões processuais 

pendentes, postergo a análise do pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade formulado pela parte Requerida na contestação, por ocasião da 

prolação da sentença; 4 – INDEFIRO o pedido de desbloqueio do valor 

arrestado na decisão id.n.9050133, por falta de comprovação das 

alegações de que tais valores comprometeriam a situação econômica da 

empresa. 5 - Declaro o feito saneado. 6 - Fixo como pontos 

controvertidos: (a) O valor da locação seria de R$20.000,00 (vinte mil 

reais) por mês e não por mês e por cada caminhão; (b) A 

responsabilidade do Requerido ao pagamento dos valores a título de 

desmobilização; (c) A culpa na rescisão antecipada do contrato; 4 - DAS 

PROVAS. No caso em tela, trata-se de matéria exclusivamente de direito. 

A controversa paira sobre contrato escrito firmado entre as partes, 

portanto, considerando a natureza da relação jurídica de direito material, 

os fatos narrados na inicial são passíveis de comprovação somente 

através de documentos. Desta feita, INDEFIRO o pedido de produção de 

prova oral formulado pela parte Autora. Caso solicitados esclarecimentos 

ou ajustes na presente DECISÃO SANEADORA, voltem os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. Transcorrido o prazo de 05 

(cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, certifique a escrivania 

a estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do §1º do artigo 357 do 

CPC e voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041274-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE nº - 1041274-54.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A 

parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 

28045299) o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato 

de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida 

em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC) circunstância que faz incidir o 

teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053779-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE nº - 1053779-77.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A 

parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 

28049564) o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato 

de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida 

em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC) circunstância que faz incidir o 

teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A 
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determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052782-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RST FABRICACAO E COMERC DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DECICO FERRARI MACHADO OAB - SP209640 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.A. VIANA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE nº - 1052782-94.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A 

parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 

28049556) o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato 

de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida 

em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC) circunstância que faz incidir o 

teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031566-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE RAYEL AMARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

Autora no id. 28654960, para autorizar o levantamento de toda quantia 

depositada nos autos mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

indicados no id. 27929041. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012884-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL HADDAD E FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REU)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

C U I A B Á  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 : 

1012884-74.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): JOEL HADDAD E FAGUNDES 

REU: MARCELO SIXTO SCHIAVENIN, SPORTCARS COMERCIO E 

LOCACOES DE VEICULOS EIRELI VISTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pelo Autor no Id.23968762, alegando a existência de contradição 

da decisão proferida no Id.23331760, que teria consignado a confissão do 

Embargante quanto a assinatura e entrega do DUT assinado, situação 

supostamente oposta aos autos. Certificada a tempestividade no 

Id.27550705, bem como a associação destes autos ao Embargos de 

Terceiros Pje n°1014672-26.2019.8.11.0041 e a decisão proferida 

naqueles autos (Id.27866920). Vieram-me conclusos. É o necessário. 

DECIDO. Analisando detidamente os autos e as razões imbricadas nos 

embargos de declaração, reconheço a existência da contradição 

apresentada pelo Embargante entre a decisão atacada e a narrativa fática 

declinada na exordial, inexistindo a confissão do Embargante quanto a 

entrega do DUT do veículo aos Embargados demandados. A par disso, 

forçoso manter incólume a decisão inaugural proferida, porquanto a 

convicção deste Magistrado para fragilizar a probabilidade do direito, foi 

de fato a contraditória confissão embargada, sendo a procedência dos 

embargos de declaração e a reapreciação da tutela provisória indeferida, 

é medida que se impõe. Com efeito, dado o caráter reversível do instituto 

provisório, passo a reapreciação da tutela provisória pronunciada no 

Id.23331760, porém sob a ótica objetiva e subjetiva ressaltada nos 

aclaratórios. Inicialmente, conforme bem delineado na decisão embargada, 

as evidencias já existentes nos autos à época da análise inaugural da 

tutela provisória, sustentam a verossimilhança das alegações do Autor, 

ora Embargante, convergindo com a fraude noticiada pelos meios de 

comunicação em âmbito nacional, corroborando de maneira segura a 

probabilidade do Direito de Propriedade invocado pelo Embargante. Aliado 

a isso, também abordado naquela oportunidade, já se constatava o perigo 

de dano patrimonial, sobretudo o risco ao resultado útil do processo, 

notadamente a natureza jurídica do objeto da negociação sub judice (bem 

móvel) e a facilidade comercial do veículo, o qual foi afastado diante da 

equivocada convicção do juízo sobre a entrega do DUT do automóvel 

assinado e reconhecido firma aos Embargados. Todavia, afastada a 

contradição e comprovado neste momento, o risco de 

perecimento/perdimento do veículo do Embargante/Requerente pois, não 

estaria na posse dos Embargados, conforme elucidado na ação judicial 

proposta pelo comerciante de automóveis do Distrito Federal Marcelo 

Antonio Borges (Embargos de Terceiros Pje n°1014672-26.2019.8.11.0041 

– associado à esta ação – Id.27866920), entendo prudente conceder a 

busca e apreensão do automóvel, mesmo que esteja gravado com 

restrição de transferência dominial. Nada obstante, aquilato o fato de o 

Embargante trazer aos autos as sanções pecuniárias registradas em seu 

desfavor, decorrentes das infrações de trânsito praticadas com o uso 

imprudente do veículo confiado aos Embargados; somando-se aqui, o 

pagamento mensal do financiamento bancário contraído para a aquisição 

do veículo, excessivamente oneroso (R$2.419,84), suportado pelo 

Embargante há quase 01 (UM) ano, reclamando sobremaneira um 

provimento jurisdicional que ao menos equilibre de maneira satisfativa e 

reversível a balança da Justiça sobre a relação contratual sub judice. 

(Id.23969286 e Id.23969285) Derradeiro, como medida de assecuratória do 

cumprimento da ordem de busca e apreensão, considero prudente 

acrescentar sobre o veículo constrição de circulação via sistema 

RENAJUD, até que seja noticiado nos autos a efetividade da medida de 

busca e apreensão, com depósito em favor do Embargante. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022, inciso I, c/c artigo 300, §3º, artigo 

301 e artigo 139, todos do CPC, JULGO PROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO do Id.23968762 para fim de eliminar a contradição 

embargada e, consequentemente, assente nas convicções declinadas em 

linhas volvidas, modificar a decisão objurgada (Id.23331760) nos 

seguintes termos: DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA de BUSCA E 

APREENSÃO vindicada pelo Autor JOEL HADDAD E FAGUNDES, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 110 de 301



consequentemente: a) DETERMINO a expedição de MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO do veículo DISCOVERY SPORT SE 2.0 TB-SI4 (7LUG.), 

MARCA LAND ROVER, placa QBP3015, RENAVAM 001053505237, a ser 

cumprido na cidade de Brasília/DF, no endereço localizado na SQSW 306, 

Bloco B, apto 210, Sudoeste, CEP 70.673-432 (Id.23968762), podendo o 

cumprimento do mandado se dar em qualquer outro lugar que o veículo for 

encontrado com a mesma carta precatória, independente de quem estiver 

no exercício da posse direta ou indireta do automóvel. NOMEIO como fiel 

depositário do bem o Autor/proprietário JOEL HADDAD E FAGUNDES 

(Id.19009600), sobre quem recai com exclusividade o encargo legal 

assumido. b) DETERMINO a RESTRIÇÃO TOTAL, inclusive de 

CIRCULAÇÃO, do veículo DISCOVERY SPORT SE 2.0 TB-SI4 (7LUG.), 

MARCA LAND ROVER, placa QBP3015, RENAVAM 001053505237, de 

titularidade do Autor JOEL HADDAD E FAGUNDES, CPF 994.839.201-91 

(Id.19009600), via sistema REJANUD. c) Autorizo o cumprimento desta 

ordem inclusive por Oficial de Justiça Plantonista, inclusive para no juízo 

deprecado, ficando desde já DEFERIDO o reforço policial e as medidas 

coercitivas legais que o meirinho entender necessário ao cabal 

cumprimento da ordem, SERVINDO a presente como mandado. Derradeiro, 

DEFIRO o pedido de expedição do mandado de citação no endereço 

indicado no Id.25460705, atentando-se a secretaria para o recolhimento 

das custas processuais de cumprimento da ordem juntada ao 

Id.27578163. DETERMINO o cumprimento integral das demais deliberações 

ordenadas na decisão do Id.23331760, principalmente aquelas relativas à 

comunicação da ação e designação da audiência de conciliação 

cancelada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002842-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

pagar a diligência do Oficial de Justiça, para posterior cumprimento da 

LIMINAR DEFERIDA - ID: 28427138, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006174-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE27070 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA SILVA DE SOUSA OAB - PE14712 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA REGINA CORREA DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BARNABE BATISTA DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LINDALVA CORREA DE MORAES (REQUERIDO)

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA DE MIRANDA OAB - MT25138/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006174-38.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão de posse com pedido de tutela urgência proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – Ouro Verde 

de Mato Grosso em desfavor de Correa de Moraes e Moraes Ltda –Me e 

seus avalistas Bernadete Cristina Correa de Moraes, Keila Regina de 

Moraes e Barnebe Batista de Moraes, todos qualificados nos autos. Relata 

a parte autora que os réus constituíram em 31/07/2017 um crédito no valor 

de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), através da Cédula de 

Crédito Bancário nº B70732024-9, no qual dispuseram como garantia do 

mútuo bancário um imóvel com as seguintes descrições: · Um imóvel com 

área total de 720,00m² formados pelos lotes 09 e 16 (com 360,00 m²), sito 

na Rua Antonio Vieira, nº 02, Quadra 02, Bairro Santa Cruz I, Cuiabá-MT, e 

matriculado sob nº 57.332, CRI do 6º Ofício de Cuiabá-MT. Aduz que em 

razão da inadimplência, os réus foram notificados em 20/08/2018, 

referente as parcelas vencidas e não pagas, constituindo-se, assim, a 

mora. Sustenta que em razão da não purgação da mora, conforme prevê o 

item 15.d do aditivo contratual à cédula bancária, foi consolidada a 

propriedade do imóvel dado em garantia a favor da parte autora, sendo 

averbada às margens da matrícula do referido imóvel. Alega, ainda, que 

diante da consolidação do bem, a parte autora promoveu leilão para sua 

alienação, notificando os réus acerca das datas e horários do leilão, bem 

como publicou nos editais dos dias 21,22 e 23 do mês de novembro de 

2018 em jornais de grande circulação. Informa que na data da propositura 

da ação os devedores mantêm a posse injusta em razão da sua 

precariedade. Diante disse, postula a concessão de antecipação de tutela 

de urgência para expedir, liminarmente, o mandado de imissão de posse 

para que seja determinada a imediata ocupação do imóvel. No mérito, 

requer que seja julgada procedente a ação, confirmando o pedido de tutela 

antecipada. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, 

verifica-que se encontram tramitando há quase um ano, com a análise do 

pedido liminar pendente, em razão do aguardo do deslinde do conflito de 

competência suscitado. Designada em caráter provisório para resolver as 

medidas urgentes (Id nº 21385389) pela 2ª Turma de Câmaras Reunidas 

de Direito Privado, os autos foram redistribuídos para este 8º Juízo Civil (Id 

nº 21296477), vindos conclusos em 04/07/2019. No id nº 27842203, a 

parte autora pugna pela imediata apreciação da liminar vindicada, para 

determinar a expedição de mandado de imissão de posse de um imóvel 

com área total de 720,00m² formados pelos lotes 09 e 16 (com 360,00 m²), 

sito na Rua Antonio Vieira, nº 02, Quadra 02, Bairro Santa Cruz I, 

Cuiabá-MT, e matriculado sob nº 57.332, CRI do 6º Ofício de Cuiabá-MT, 

em seu favor. Ao que consta dos autos, a parte autora é credora dos 

réus que se encontram em inadimplência, e assim foi efetivada a 

consolidação da propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 57.332, CRI 

do 6º Ofício de Cuiabá-MT, conforme comprovam os documentos de id nº 

17993685 e id nº 17993686. Para a concessão da tutela provisória de 

urgência, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes 

no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. O ordenamento civil vigente assegura ao proprietário o direito 

de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem 

quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. 

A teor da legislação civil, comprovado o domínio da autora e a posse 

injusta dos réus, a proprietária não possuidora tem o direito de reaver a 

coisa do possuidor não proprietário. O conceito de posse injusta, na ação 

de imissão de posse, prescinde dos quesitos da violência, precariedade 

ou clandestinidade, configurando-se, tão-somente, pela demonstração de 

que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique 

juridicamente sua ocupação. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória e havendo risco ao 

resultado útil do processo, caracterizado pelo fato de a autora não estar 

exercendo seus direitos de propriedade sobre o imóvel, plenamente 

cabível o deferimento do pleito. Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e DETERMINO a expedição de mandado de imissão da 

autora na posse de imóvel com área total de 720,00m² formados pelos 

lotes 09 e 16 (com 360,00 m²), sito na Rua Antonio Vieira, nº 02, Quadra 

02, Bairro Santa Cruz I, Cuiabá-MT, o qual está matriculado sob n. e 

matriculado sob nº 57.332, do Sexto Serviço Notarial e Registral da 3ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo 

do cumprimento do mandado de imissão de posse, nos termos do art. 334 

e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de maio de 

2020 (26/05/2020) 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. 
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Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033323-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO KENNEDY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente - AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO reDESIGNADA PARA 29/05/2020 

11:45 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - central de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038604-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LEMES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038604-43.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038612-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS PAULINO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038612-20.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038499-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038499-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034677-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FIGUEIREDO ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034677-69.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028342-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

WALDSON DUARTE DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028342-05.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038560-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038560-24.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1035169-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA JOANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035169-61.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034823-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034823-13.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035615-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035615-64.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035248-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035248-40.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013017-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013017-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035173-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035173-98.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042709-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, 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 do executado (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 o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036290-27.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036290-27.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036168-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036168-14.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034666-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON WILIAN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034666-40.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035445-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL NASCIMENTO TEIXEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035445-92.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034882-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE FATIMA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034882-98.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035293-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA BEATRIZ ALMEIDA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035293-44.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035181-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL JESUS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035181-75.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034654-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034654-26.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035395-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. S. M. (AUTOR(A))

CLAUDECY DOS SANTOS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035395-66.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037463-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE BRITO SOARES MODENEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037463-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036006-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036006-19.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035458-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CRISPIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035458-91.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036186-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAM PHILLIPE ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036186-35.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035881-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

CASSIONIRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035881-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034691-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034691-53.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035978-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035978-51.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036162-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036162-07.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038396-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICE GAUER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038396-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038804-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038804-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034902-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RONDON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034902-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035961-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035961-15.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024986-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FARIAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024986-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDNALDO FARIAS RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS VISTO EM CORREIÇÃO Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 23/11/2017, às 

10h45, 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 
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constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de Agosto de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036653-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AVELINO ALCARACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036653-14.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036802-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036802-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035839-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO EVARISTO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035839-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011364-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO RIBEIRO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011364-79.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039889-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL TOME DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039889-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039033-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039033-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036642-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MANOEL SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036642-82.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 
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contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036648-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036648-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038498-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARLEI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038498-81.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006922-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006922-70.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029821-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029821-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por João 

Batista da Silva Júnior em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação 

jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e 

tendo em vista a concordância do exequente com o valor depositado em 

juízo (Id. 26380023), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 15261071). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006909-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIR XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006909-71.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006924-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA DOS SANTOS AGUIAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006924-40.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011227-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON KLEIN CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011227-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039337-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PEDROSO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039337-09.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038761-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038761-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039248-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PALMEIRAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039248-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034765-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO PEREIRA DE SENA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034765-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008737-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MENDES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008737-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Otavio 

Mendes Junior em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

27142647), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 12544002). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034712-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034712-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039446-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINIELE ANTUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039446-23.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012495-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DELOJO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO SAVEIRO (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 

27/04/2020 11:30 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039461-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDYCLEI RENAN FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039461-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060929-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060929-12.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045322-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDRE BELLINELLO SOARES SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045322-56.2019.8.11.0041 CERTIDÃO Certifico que, 

nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010086-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDILENE CARVALHO BUENO (REQUERENTE)

MIGUEL ALVES BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL OAB - MT23791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010086-77.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido do ID 27960792. Intime-se o réu para fornecer o medicamento 

prescrito no ID 27960797, no prazo de 48 horas. Cuiabá/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031288-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DE MELO (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

referente a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 

28/04/2020 08:30 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042654-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEREIRA & ASSUMPCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARANHA CUPINI ASSUMPCAO OAB - MT9080-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON PAULINO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo a se manifestar sobre os Embargos de Declaração ID. 

28221591, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042620-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PAIVA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo para apresentar a Impugnação à Contestação, 

interposta no ID.25088907, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033009-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo a apresentar a Impugnação as Contestações juntadas 

no presente processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023278-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO REI DA HUNGRIA (AUTOR(A))

TATIANA ELOA PILGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT16601-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 28/04/2020 

09:30 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031252-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATTYANE WEBER CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo a apresentar a Impugnação à Contestação ID.24012392, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010884-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACELI CRISTINA BERTOLLO TARTARI (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de intimação da parte autora, 

referente a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO reDESIGNADA PARA 28/04/2020 

11:30 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABá - central de conciliação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 767510 Nr: 20340-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ATAIDES THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIL IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 767510Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line nas aplicações 

da executada, ÁGIL IMÓVEIS - LTDA, tendo em vista o disposto nos 

artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto 

no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud no valor de R$ 21.879,11 (vinte e um mil, oitocentos e 

setenta e nove reais e onze centavos).Havendo bloqueio de valores 

suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina os artigos 515 e 

da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o 

magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco de destino. Na tela seguinte (campo agência) deverá ser indicada a 

agência onde é movimentada a Conta Única. § 2º Finalizada essa fase do 

procedimento, o próprio sistema expedirá notificação ao magistrado da 

transferência do montante bloqueado, que, ao recebê-la, deverá remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a 

devedora sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requerer aquilo que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020385 Nr: 32122-38.2015.811.0041

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA JESUS - ME, ELIZABETE 

PEREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133, CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - OAB:20558/O, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627A, Marcelo 

de Castro Silva - OAB:224979, Maria Cecilia Gadia da Silva Leme 

Machado - OAB:112.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171549 Nr: 40805-30.2016.811.0041

 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: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA, 

VANIA FATIMA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884408 Nr: 19454-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINA DOS SANTOS BASTOS

 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: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289, Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para 05.05.2020 A vistoria poderá ocorrer nos horários que compreende 

das 09hora á 12horas e das 13:00horas á 17:30min,LOCAL RESIDÊNNCIA 

DA AUTORA ,Rua oitenta e sete ,12quadra 15 setor 1bairro CPAIII sob a 

responsabilidade da Real Brasil Consultoria, ficam desde logo intimadas as 

partes de que deverão providenciar quaisquer documentos 

complementares indicados pelo perito judicial, necessários à conclusão 

dos trabalhos periciais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037254 Nr: 40200-21.2015.811.0041

 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: BENEDITO PEREIRA

 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 - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT
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 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada perícia 

para 05.05.2020 a vistoria podorá ocorrer nos horarios que compreende 

das 09horas á 12horas e das 13horas á 17:30mim, LOCAL : RESIDÊNCIA 

DA AUTORA , RUA ROSÁRIO OESTE N°348 BARRIO RENASCER.sob a 

responsabilidade da Real Brasil Consultoria, situada , ficam desde logo 

intimadas as partes de que deverão providenciar quaisquer documentos 

complementares indicados pelo perito judicial, necessários à conclusão 

dos trabalhos periciais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1429079 Nr: 15160-95.2019.811.0041

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR NEITZKE, ROTA OESTE 

VEÍCULOS LTDA, RONALDO DE ALMEIDA MOURA, JUSSARA PEREIRA 

GAMIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE SOUZA 

LIMA - OAB:20.581/MT

 Desta feita, DEFIRO A LIMINAR requerida para: a)Expedir mandado de 

manutenção de posse em favor do embargante, um veículo da marca 

Volvo – FH12 420 6X4T –Placas: DPC -8304, Chassi: 

9BVAN60D06E720271 – Renavam: 00894981196.b)Suspender o 

processo de execução n. nº 48210-54.2015.811.0041-Cód. 1053639 até o 

julgamento destes embargos.Em que pese o disposto no art. 334 do CPC, 

nesta data não há pauta disponibilizada pelo CEJUSC para a realização da 

audiência de tentativa de composição.A promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes.Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação.Portanto, velando 

pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os EMBARGADOS para oferecimento de defesa, no prazo de 

quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 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, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação.Intimem-se todos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040960 Nr: 42060-57.2015.811.0041

 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: VALEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 

LTDA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13.507-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos, para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 16.437,49 (dezesseis mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), constante na fatura do 

mês agosto de 2015. Confirmo a liminar deferida à p.72/73-v°. CONDENO a 

ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362-STJ).Custas e despesas processuais pela ré, 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.Expeça-se alvará em favor da ré, para levantamento dos 

valores depositados pela autora à p. 78/79, vez que se trata de quantia 

referente ao consumo do mês agosto de 2015, com vencimento em 

09/09/2015 (p.31).Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1088118 Nr: 5267-85.2016.811.0041

 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: JONAS PEREIRA DA SILVA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OAB/MT 18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais por 

falha na prestação de serviço proposta por Jonas Pereira da Silva em 

desfavor deCemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.Custas pelo 

autor, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. 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, arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1037248 Nr: 40197-66.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FONTOURA, REGINALDO JOSÉ ALVES DE 

QUEIROZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:17856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Processo nº 40197-66.2015.811.0041 - Código 1037248

DESPACHO

 Os autores pretendem, por esta ação cautelar, a exibição do contrato de 

compra e venda firmado com a parte ré.

 As rés, no entanto, apresentaram contestação em que arguiram preliminar 

de ilegitimidade passiva da MRV Engenharia e MRV Prime Parque Chapada 

Guimarães e falta de interesse de agir, uma vez que os contratos 

celebrados entre as partes foram anexados juntamente com a inicial pela 

própria autora.

Na impugnação à contestação, a autora aduz que o documento 

apresentado se trata do Contrato de Promessa de Compra e Venda, 

enquanto que o documento cuja exibição pleiteia se trata de Contrato de 

Compra e Venda (p. 121/122).

É o necessário. Decido

 As preliminares se confundem com o mérito.

Diante da controvérsia acerca da existência do Contrato de Compra 

Venda, o qual seria diferente do Contrato de Promessa de Compra e 

Venda constante dos autos, realizarei audiência de instrução.

Assim, designo o dia 16/04/2020, às 14:00 horas, para a audiência, 

oportunidade em que serão colhidos os depoimentos das partes e 

procedida a oitiva das testemunhas, caso haja necessidade.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 357, §4º, CPC).

Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência e prestarem 

depoimento, sob pena de confissão.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101650 Nr: 11182-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI LUIZ PELEGRINI, ANGÉLICA FERNANDES 

PELEGRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172402/SP, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por SIDNEI LUIZ 

PELEGRINI e ANGÉLICA FERNANDES PELEGRINI em desfavor de MUDAR 

SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para:1.DECLARAR a 

rescisão do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e 

Outros Pactos celebrado entre as partes no dia 30 de janeiro de 

2010;2.CONDENAR a ré a promover a RESTITUIÇÃO de 100% (cem por 

cento) dos valores adimplidos, os quais totalizam a quantia de R$ 

24.459,60. Referida quantia deverá ser atualizada com juros de mora de 

1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a 

partir do efetivo desembolso de cada prestação; e 3.CONDENAR a ré ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir 

desta sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1138674 Nr: 26878-94.2016.811.0041

 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: VÂNIA REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA – CBA V – SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Para elucidação do caso, defiro a prova requerida e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02/04/2020, às 16:00 horas, 

oportunidade em que será procedida a oitiva das testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, 

CPC).Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).Quanto 

ao ônus da prova, considerando que as partes se amoldam à definição de 

consumidor e fornecedor de serviços, devem ser aplicadas as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, conforme firme e pacífico entendimento 

doutrinário e jurisprudencial.Assim, defiro a inversão do ônus da prova, 

com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368226 Nr: 6387-13.2009.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA MARIA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LEONARDO BOA VENTURA - OAB:, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090833 Nr: 6476-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CAMARGO DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:19.125/ OAB, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora, para informar, no prazo de 05 dias, se o valor 

levantado quita a obrigação, conforme decisão de fl. 95

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955406 Nr: 2790-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ONÉZIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, PAULO ROBERTO SANTORO 

SALOMÃO - OAB:199.085SP

 Posto isto, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito esta ação de 

Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela Antecipada ou Específica c/c 

Dano Moral ajuizada por Marlene Onézio Martins em desfavor de Cab – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, nos termos do 

art. 485, inciso II e III do Código de Processo Civil. Custas e despesas 

processuais pela autora. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º do CPC), todavia, diante dos benefícios 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. 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.: 1049598 Nr: 46215-06.2015.811.0041

 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: WILLIAM SILVA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedentes os 

pedidos formulados por WILLIAM SILVA ALVES DE SOUZA em desfavor 

de MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES e FÁCIL CONSULTORIA 

IMOBILIÁRIA LTDA..Custas e despesas processuais pelo autor, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 3º do CPC). Contudo, sendo este 

beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 
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(cinco) anos.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.: 1165231 Nr: 38034-79.2016.811.0041

 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: ANDRE VENERO DA SILVA, DEISE PATRICIA SILVA 

VENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS MONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Venero da Silva - 

OAB:25.541/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDRÉ 

VENERO DA SILVA e DEISE PATRICIA SILVA VENERO para CONDENAR 

os réus MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA., MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e CONDOMÍNIO 

PARQUE CHAPADA DOS MONTES ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença. Custas e despesas processuais 

pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.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.: 1151141 Nr: 32204-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX KRAUSE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, CATIA ZILLO MARTINI - OAB:172402/SP, CYBELLE 

GUEDES CAMPOS - OAB:246.662, ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/O-MT, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488, XAVIER 

TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual 

com devolução de valores c/c indenização por danos morais proposta por 

MAX KRAUSE NETO em desfavor de MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. e FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

para:1)RECONHECER A PRESCRIÇÃO da pretensão de ressarcimento dos 

valores pagos a título de corretagem;2)DECLARAR a rescisão do 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos 

celebrado entre as partes no dia 29 de novembro de 2010; e3)CONDENAR 

a ré MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a promover a 

RESTITUIÇÃO de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos pelo autor, 

os quais totalizam a quantia de R$ 9.021,48. Referida quantia deverá ser 

atualizada com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir do efetivo desembolso de cada 

prestação; e4)CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 763682 Nr: 16278-53.2012.811.0041

 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: OSMAEL CECILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:OAB / MS 10766, 

PRISCILA CASTRO RIZZARDI - OAB:12749, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença da ação proposta por OSMAEL 

CECILIO DA SILVA em desfavor de CAIXA SEGUROS, ambos qualificados 

nos autos.

A executada informou que as partes transigiram amigavelmente (p. 208), 

bem como comprovou que a obrigação foi satisfeita (p. 209), cujo 

pagamento foi efetuado para o procurador do exequente com poderes 

para tanto (p. 17).

Pelo juízo foi determinado a intimação do exequente para se manifestar 

sobre o pagamento efetuado, sendo todas as tentativas inexitosas, pelo 

DJE (p. 215), por AR (p. 220), pessoalmente (p. 234), e, portanto, 

transcorreu o prazo sem manifestação (p. 236).

É o breve relatório.

DECIDO.

Considerando que apesar do exequente não requerer a extinção do feito, 

foi determinado por todos os meios possíveis a intimação deste, sendo 

intimado seu patrono pelo DJE (p. 236), o qual deixou transcorrer in albis, 

entendo que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, a extinção do feito se impõe.

Diante dessas considerações, EXTINGO este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

P.I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029772-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLER RICARDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora 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, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 
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legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a 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, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 
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do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 

poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. 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). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030569-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ W Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora 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, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a 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, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 
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o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Foi determinado, também, por este Juízo que a 

SUSEP prestasse informações acerca de quais providências a seu cargo 

estão sendo tomadas, com o escopo de normatizar, implementar e otimizar 

do atendimento administrativo, eis que essas omissões têm impactado 

fortemente a atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível 

de responsabilização de seu corpo gestor. Por fim, nesta data, no uso do 
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poder geral de cautela, conforme prevê o art. 139, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como visando prevenir futuros ajuizamentos de 

demandas semelhantes à presente, DETERMINO seja intimada a 

seguradora requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

preste esclarecimentos a este Juízo quanto às medidas administrativas 

adotadas para fazer cumprir o disposto na presente decisão, no sentido 

de efetivar corretamente o protocolo dos requerimentos administrativos 

que lhe forem daqui para frente apresentados, ou seja, passando a indicar 

quais são os eventuais documentos faltosos ou a relacionar todos os 

documentos que forem entregues. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. 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. 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). Por fim, 

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-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL 

RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia 

acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 

defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício 

previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico 

direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 

09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT 

VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 

julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 

1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 17.09.2018, às 17:26. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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Processo Número: 1036192-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ANTONIO DIAS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT14404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE 

VEICULOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036192-42.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por dano material e moral com pedido de tutela de 

evidência e de antecipação de tutela proposta por Caio Antônio Dias Leite 

em desfavor da Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário de 

Veículos –LIONS, todos qualificados. Narra na inicial que no dia 

08/09/2018 firmou contrato de proteção veicular com a ré, que contempla 

a proteção do seu veículo HB20, marca Hyundai, placa QCX 6221, contra 

roubo, furto qualificado, colisão, incêndios, fenômenos da natureza 

oferecendo, ainda, assistência 24h, auxílio funeral, carro reserva, 

proteção de vidros, fundo para terceiros e acidentes pessoais de 

passageiros. Aduz que no dia 28/09/2018 envolveu-se em uma colisão 

provocada pelo condutor do veículo com placa BAK3070, na Av. Fernando 

Corrêa da Costa. Relata que logo após a colisão, entrou em contato com a 

ré para proceder com o registro do sinistro e demais medidas necessárias 

para reparação do dano assegurados pelo contrato de proteção veicular, 

momento que fora informado que o sinistro não poderia ser registrado em 

razão de ausência de cadastro em nome do autor. Argumenta que em 

29/08/2018, entrou em contato com o consultor da ré para solucionar as 

pendências cadastrais, para assim poder registrar o sinistro. Ocorre que 

somente 13/03/2019 é que o Departamento Jurídico da ré enviou e-mail 

informando que até àquela data a entidade não havia sido formalmente 

comunicada da ocorrência do evento danoso. Assevera que entrou em 

contato com representantes da ré no mesmo dia do evento danoso, por 

conversas via whatsapp, porém, no dia 02/04/2019 foi surpreendido com 

a resposta dada pela ré, que alega que não há como averiguar o caso 

sem a comunicação formal do evento e sem o esclarecimento do trecho da 

conversa, cujas datas divergem das informações inseridas no sistema. 

Sustenta assim, que a ré agiu com ausência de boa-fé e total descaso 

com autor. Diante disso, requer o autor a concessão da tutela de 

evidência para condenar a ré ao pagamento de R$ 186.626,00 (cento e 

oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais), a título de danos 

materiais e morais, ou, a concessão da tutela de urgência para que a ré 

disponibilize carro reserva ao autor pelo tempo que perdurar a presente 

demanda. No mérito, que seja julgada procedente a presente demanda 

para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais. No id nº 26650575 e 26650581, juntada dos documentos 

solicitados por este Juízo no despacho de id nº 25336987. É o relato 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial (id n° 22820238). A 

pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de evidência ou urgência em caráter antecedente, eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Como é cediço, no dia 18 

de março de 2015 entrou em vigor a Lei n. 13.105/2015, que alterou as 

regras de processo civil. De acordo com a atual sistemática processual 

(Lei n. 13.105/2015), não existe mais o instituto da antecipação de tutela, 

mas sim da tutela provisória (art. 294 do NCPC), a qual estabelece a 

possibilidade de concessão provisória do direito, sempre que restar 

demonstrada a urgência ou evidência: “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.” A pretensão almejada pelo autor diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de evidência, eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário com fundamento no artigo 

311, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Para a concessão do 

pedido formulado, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos. 

Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 
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multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.“ Logo, para a concessão 

da tutela provisória de evidência requerida, faz-se necessário que a 

petição inicial esteja instruída com prova documental que demonstre de 

forma suficiente os fatos constitutivos do direito do autor e que o réu, por 

oferecimento da defesa, não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. Sobre o assunto comentam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “O legislador procurou 

caracterizar a evidência do direito postulado em juízo capaz de justificar a 

prestação de “tutela provisória” a partir das quatro situações arroladas n 

art. 311, CPC. O denominador comum capaz de amalgamá-las é a noção 

de defesa inconsistente. A tutela pode ser antecipada porque a defesa 

articulada pelo réu é inconsistente ou provavelmente o será. A tutela de 

evidência é fundada em cognição sumária e sua decisão não é suscetível 

de coisa julgada”. “A hipótese do inciso IV do art. 311, CPC, é a hipótese 

clássica em que o tempo para produção da prova deve ser suportado pelo 

réu – e não pelo autor que já se desincumbiu se seu ônus probatório 

documentalmente. Embora não tenha sido previsto textualmente pelo art. 

311, CPC, também é possível antecipação da tutela fundada na evidência 

quando o autor alega e prova o fato constitutivo de seu direito e o réu 

opõe defesa indireta sem oferecer prova documental, protestando pela 

produção de prova oral ou prova pericial.” (Novo Código de Processo Civil 

Comentado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 322 e 323. 

Negritei) In casu, a parte autora não trouxe aos autos documentos hábeis 

que evidenciem de forma inconteste o fato constitutivo do seu direito. 

Ateve-se apenas a colacionar prints de conversas em aplicativos de 

celular (whatsapp), e especificamente a proposta de adesão ao plano de 

proteção veicular (id nº 22714836 e 26650575). Em que pese a juntada da 

proposta de adesão ao plano de proteção veicular, há como, nessa fase 

de cognição sumária, considerar eventual defesa apresentada 

inconsistente, eis que a resolução da lide depende de aprofundada 

análise, pois não resta claro se houve ou não a formalização do contrato 

de seguro em si, com emissão da apólice. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Quanto ao pedido subsidiário da tutela de 

urgência, para que seja determinado que a ré disponibilize carro reserva 

ao autor pelo tempo que perdurar a presente demanda, faz-se 

indispensável, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 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 são cumulativos, sendo que a presença de um 

não elide a necessidade de demonstração do outro. Assim, inexistindo 

demonstração de que a espera pelo contraditório acarretará perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, deve o pedido liminar ser 

indeferido. Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o 

resultado do processo ou a efetivação do direito da autora, cabendo a 

espera para melhor elucidação dos fatos, especificamente se na época do 

sinistro o contrato de seguro estava vigente ou não. Portanto, na espécie 

dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação 

acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária 

permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados 

os pressupostos autorizativos da medida excepcional. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Desnecessário o aditamento da petição inicial 

conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está 

com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 de 

maio de 2020 (25/05/2020) 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. 

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro a Justiça 

Gratuita requerida pelo autor (art. 98, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 30 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito
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Processo Número: 1024675-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO MARCIO FRANCA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO THADEU PRADO DE MORAES OAB - MT11526/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIPUANA CARTORIO DE PAZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1024675-11.2017.8.11.0041. SENTENÇA Trata-se de 

Ação de Restauração de Certidão de Nascimento ajuizada por JUNIO 

MÁRCIO FRANÇA GONÇALVES. O autor relata que nasceu em 31 de maio 

de 1972, tendo sido registrado em 03 de novembro de 1978 e, 

pretendendo contrair matrimonio, dirigiu-se ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Aripuanã, a fim de obter outra via original da certidão de 

nascimento, ocasião em que foi informado que não havia registro em 

nenhum livro do referido ato. Posteriormente, descobriu que a expedição 

de documentos sem o registro em livro trata-se de ato corriqueiro daquele 

ofício, quando o mesmo se encontrava sob a direção do oficial Sr. Manoel 

Corrêa de Oliveira. Ato contínuo, tomou conhecimento de uma ordem de 

serviço de n.º 02/95, emitida pelo então Juiz de Direito Diretor do Fórum de 

Juína, o qual autorizava o tabelião do respectivo cartório, a proceder 

abertura de livro especial para registro de nascimento das pessoas que ali 

comparecessem apresentando Certidão de Nascimento que não havia sido 

registrada em livro próprio, a tempo e modo pelo ex tabelião supracitado. 

Requer seja determinado ao Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de 

Aripuanã, que se proceda a restauração da certidão de nascimento do 

autor. O Ministério Público, no id. 11680592, opinou para que se proceda 

ofício à POLITEC-MT, para que forneçam a ficha cadastral do autor, para 

corroborar as alegações exordiais. No id. 18062333 a POLITEC-MT juntou 

o prontuário civil do autor e posteriormente, o Ministério Público 

manifestou-se pelo deferimento do pedido inicial (id 19087790). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Segundo consta nos 

autos, o autor dirigiu-se ao Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de 

Aripuanã a fim de requerer outra via original de sua certidão de 

nascimento, ocasião em que tomou conhecimento de que sua certidão de 

nascimento não havia sido registrada no competente livro. Inconformado, 

veio a descobrir que a expedição de documentos sem o registro em livro 

era comum daquele ofício, quando o mesmo se encontrava sob a direção 

do Sr. Manoel Corrêa de Oliveira. Ademais, tomou conhecimento que o Juiz 

de Direito Diretor do Fórum de Juína emitiu uma ordem de serviço de n.º 

02/95, autorizando o tabelião do respectivo cartório, a proceder abertura 

de livro especial para registro de nascimento das pessoas que ali 

comparecessem, apresentando Certidão de Nascimento que não havia 

sido registrada em livro próprio, a tempo e modo pelo ex tabelião substituto 
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supracitado. Nesse sentido, acostou aos autos cópia da certidão de 

nascimento (não registrada), registro geral e CPF, tendo ainda, cópia do 

prontuário civil, disponibilizado pela POLITEC/MT. Infere-se que o 

prontuário civil do autor ratifica todos os dados pessoais trazidos no 

documentos, assim como as informações constantes na certidão de 

nascimento acostada (id. 10537074). Conforme extrai-se da certidão de 

nascimento, esta deveria ser parte do livro 01, folhas 28, termo 28. Ocorre 

que segundo certidão emitida pelo 2º Serviço Notarial e Registral de 

Aripuanã (id. 9379243), foram realizadas buscas naquele ofício e não foi 

encontrado o registro em nome de Junio Marcio França Gonçalves. Nesse 

sentido, tem-se o artigo 109, da Lei de Registros Públicos: 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. Dessa forma, tem-se perfeitamente cabível a pretensão 

autoral, tendo em vista que todos os dados pessoais indicados na inicial 

se confirmam por meio da Identificação da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado (id 18062333). Perfilhando esse entendimento, o 

Princípio da Verdade Real dos Registro Públicos tem por finalidade a 

segurança jurídica, espelhando na verdade existente e atual e não apenas 

aquela que passou. (STJ – Resp: 1123141 PR 2005/0113055-8, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2010, T4, 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2010) Assim, como não 

houve impugnação e pelo que revelam os documentos colacionados, o 

pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de terceiros. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JUNIO MÁRCIO 

FRANÇA GONÇALVES e, consequentemente, determino ao Cartório do 2º 

Ofício de Notas da Comarca de Aripuanã que proceda a restauração da 

Certidão de Nascimento do autor. Em consequência, extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as cautelas de praxe. P.R. I. Cumpra-se Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024986-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FARIAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024986-02.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizada por Ednaldo 

Farias Ribeiro em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional atingiu 

seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

27721872), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 9424187). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030569-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030569-31.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizada por Graziela 

Alves dos Santos em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância da exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

26687599), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 15347349). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005261-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROMAO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005261-56.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizada por Luciano 

Romão de Carvalho em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat, ambos qualificados nos autos. Considerando que a 

prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, e tendo em vista a concordância do exequente com o valor 

depositado em juízo (Id. 28464959), reconheço a satisfação da obrigação. 

Diante dessas considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará em favor do 

exequente, conforme requerido no Id. 28464959. Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008873-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

AUTOS Nº 1008873-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença de id. 

15536956, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, condenando a embargante ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária do evento danoso (27.05.2015), 

nos termos da Súmula 580 do STJ. A sentença também condenou a 

embargante a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
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condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil. A 

embargante interpôs os presentes embargos alegando omissão, diante da 

divergência de laudo médico entre o perito e o assistente da seguradora. 

Na perícia do Mutirão de conciliação o perito atestou Lesão em MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO (75%), e ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL (10%) e o 

Assistente Técnico da Seguradora atestou lesão APENAS no MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO em 50%. Assim, requer seja sanada a omissão da r. 

sentença , para que este r. juízo se manifeste acerca da divergência entre 

as graduações apontadas pelo Perito judicial e Assistente técnico, a fim de 

evitar futuras nulidades processuais. Sem contrarrazões, conforme 

certificado no id. 17685383. No entanto, a embargada no id. 19532536 

manifesta concordância com a perícia realizada na audiência de 

conciliação pela central de conciliação, estando o processo apto para 

Julgamento. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do 

Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos 

em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, 

contraditórios ou omissos existentes na sentença. “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, os 

embargos de declaração não podem ser manejados como via para 

discussão de matéria já apreciada, pois nítida a pretensão da embargante 

em substituir a decisão recorrida por outra. Nesse sentido a 

jurisprudência: 53520839 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL 

REDISCUSSÃO INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração 

destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum 

dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 

Inadmissível, em sede de embargos de declaração, rediscussão da 

matéria apreciada. Embargos de declaração rejeitados (TJMS; EDcl 

1410683-43.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson 

Bertelli; DJMS 18/11/2019; Pág. 132) 81252842 – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Intuito de 

rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria. 

EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; EDcl 2174583-66.2019.8.26.0000/50000; 

Ac. 13068268; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Donegá Morandini, Julg. 11/11/2019; DJESP 18/11/2019; Pág. 1737) Assim, 

REJEITO os embargos. O prazo para interposição de novos recursos fluirá 

a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0036547-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RONIEL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

EUDA RANGEL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT2090-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0036547-84.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 8ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

9ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045905-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVADISIO MEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TOMAZ PEREIRA (REQUERIDO)

WALMIR DIAS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045905-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

DALVADISIO MEIRA GOMES REQUERIDO: WALMIR DIAS GUIMARAES, 

ADAO TOMAZ PEREIRA Vistos etc. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Anulação de Escritura Pública de Venda e Compra ajuizada por Dalvadisio 

Meira Gomes e Luzia Botelho de Campos Gomes em desfavor de Walmir 

Dias Guimarães, Tatiana Almeida Rodrigues dos Santos Guimarães, Adão 

Tomaz Pereira e Edilaine Regina da Cruz Pereira. Em consulta ao sistema 

PJE, verifica-se que a parte autora ingressou anteriormente com uma outra 

ação, que tramitou na 11ª Vara Cível da Capital nº 

1044787-64.2018.8.11.0041, a qual foi julgada extinta sem resolução do 

mérito em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais. Por sua 

vez, observa-se que a demanda anterior proposta pela mesma parte 

autora, em face dos mesmos demandados, se tratou de ação anulatória, 

com base nos exatos fundamentos, referentes às mesmas causas de 

pedir, razão porque entendo que deve ser aplicada a norma contida no art. 

286, II, do CPC, que visa impedir a violação ao Princípio do Juiz Natural. 

Assim, não havendo alteração substancial de pedidos em relação aos da 

ação anteriormente aforada, extinta sem resolução do mérito, não há como 

se afastar a prevenção regulada no artigo 286, II, do CPC/15. No mesmo 

sentido: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. 

ACRÉSCIMO DE RÉUS OU ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DO PEDIDO. 

A alteração de partes ou não substancial de pedidos em relação à 

reclamação anteriormente ajuizada, extinta sem resolução do mérito, não 

afasta a prevenção prevista no artigo 286, do CPC/15. (TRT1 - CC 

0100480-75.2016.5.01.0000, Relator Des. Marcos de Oliveira Cavalcante, 

Orgão Especial, Julg. em 22/09/2016)" Dessa forma, a presente demanda 

deve ser processada e julgada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca 

Capital. Diante do exposto, reconheço a existência de prevenção e 

determino a redistribuição deste feito ao Juízo da 11ª Vara Cível da Capital 

para processamento e análise, nos termos do art. 286, II do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 30 de janeiro 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002917-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIO DOMINGOS LINDERMAYER (REU)

JOSE MARIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002917-68.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO MARCIO DE OLIVEIRA REU: JOSE MARIA, LIDIO DOMINGOS 

LINDERMAYER 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 
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Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações OBC5917 MT 

VW/FOX 1.6 GII 2012 2013 MARIO MARCIO DE OLIVEIRA Sim No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário ou 

declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é 

suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. 

Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA 

PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. 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 

(quinze) 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 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004512-76.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR INCROCCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DOS 

EMPREGADOS DA CEMAT - PREVIMAT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA CASSINELLI PALMA OAB - SP189994-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004512-76.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013260-73.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BRUNETTA (EXEQUENTE)

OLIMPIA CARLINDA MOREIRA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT5267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIEDA LISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER (EXECUTADO)

ESPOLIO DE FERDINAND KISSLINGER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA BARBARA KISSLINGER DA SILVA OAB - MT11009-O 

(ADVOGADO(A))

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013260-73.2002.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025371-16.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIELLA BOSCOV REUTER (EXECUTADO)

D. B. REUTER - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025371-16.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001447-69.1990.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS GOIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA MONALIZA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001447-69.1990.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031061-45.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCUS VINICIUS CREPALDI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010-A (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA KOLLING (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031061-45.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005845-15.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - 693.002.401-53 

(REPRESENTANTE)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ALENCAR CASADEI (REQUERIDO)

CASADEI & CASADEI LTDA (REQUERIDO)

CELIO CASADEI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBENEZER SOARES BELIDO OAB - MT2774-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005845-15.1997.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0015969-66.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS OAB - MT7640-O 

(ADVOGADO(A))

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRICIA VILELA LUCK OAB - MT14407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MAURILIO LOPES OAB - SP145802-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015969-66.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031589-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DIAS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO OAB - MT16082-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS SOARES OAB - MT19427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA LISBOA ROSSETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAYARA ROSSETTO STEFFEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031589-79.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0006214-47.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREDO PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA KUNIE ABIRU WAKAMIYA (EXEQUENTE)

JOAO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)
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AFRANIO DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

MARLENE MORAES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

GERSON DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT8350-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006214-47.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0017125-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO OAB - 

03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY PAIM PASSOS (REQUERIDO)

R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0017125-45.2018.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020687-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUIRINO SOARES GUIMARAES (EXEQUENTE)

MIGUEL LEITE DA ROCHA (EXEQUENTE)

OTARCI NUNES DA ROSA (EXEQUENTE)

JUCEMAR ORBEN TURAZZI (EXEQUENTE)

LEOVALDO EMANOEL SALES DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE LOPES ALVES (EXEQUENTE)

JOSE ORIVAL PIMENTA (EXEQUENTE)

HELIO DO AMARAL (EXEQUENTE)

JOSE DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

CLARINDA PIRES DE CAMARGO (EXEQUENTE)

GASTAO XAVIER DOS SANTOS FILHO (EXEQUENTE)

ARISTEU CANDIDO ALVES (EXEQUENTE)

APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020687-72.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0020746-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

LINDOLFO ARAUJO FILHO OAB - 182.698.500-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA TAVARES CARLOS (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0020746-50.2018.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003354-44.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVERGINA GUIMARAES DE CAMPOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

ATAIDE DO AMARAL JUNIOR OAB - MT20380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPEDITO GOMES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES OAB - MT8829-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003354-44.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0007222-11.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA MARTINS DA HORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

ELIANE LEITE SAMPAIO OAB - MT4991-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007222-11.2003.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0007848-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ASSAGRA FREITAS (AUTOR(A))

ANTONIO EDUARDO DE CARVALHO FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL II (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 134 de 301



Advogado(s) Polo Passivo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118-O 

(ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007848-05.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0011659-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. OAB - 07.042.490/0001-38 

(REPRESENTANTE)

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELLES FORTUNA CONFECCOES E BELEZA LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE ALTAMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0011659-70.2018.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003865-96.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASA-BRASILIA ALIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PURIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

WALBRAM MARIO MORAES COELHO (EXECUTADO)

JOSE ARTUR SILVEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT1357-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003865-96.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044981-91.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER CRISTINA SOARES (EXEQUENTE)

MARIA JOSE AQUINO NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

VANIA CRISTINA SOARES (EXEQUENTE)

VILMA CANALI (EXEQUENTE)

WILSON DEZINHO LEAL (EXEQUENTE)

NEURACY SOUSA CARRIJO (EXEQUENTE)

VERA LUCIA DE SOUZA MORAIS (EXEQUENTE)

LUISMAR SALETINO BASSO (EXEQUENTE)

MARIUSKA MARINHO NEVES BOTELHO (EXEQUENTE)

ELLY COPETTI BASSO (EXEQUENTE)

EDEMAR FRANCISCO BASSO (EXEQUENTE)

ARY ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044981-91.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021377-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER MARTINS CANTAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021377-67.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO

Processo Número: 0001149-08.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO BRITO DE SOUSA OAB - 856.774.181-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER MAGAZINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0001149-08.2012.8.11.0041 – Classe: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047157-09.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CORTES MACEDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINÍCIUS GREGÓRIO MUNDIM OAB - MT14235-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MIRENE SALES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047157-09.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023494-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (EXEQUENTE)

NAIR RIBEIRO DA SILVA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

JULIANA RIBEIRO TELES XAVIER OAB - SP238120-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023494-94.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0050061-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIR DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO BATISTA ROSA OAB - GO22122-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0050061-31.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002146-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRAYTON COSTA DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002146-49.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0016293-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. DOS SANTOS - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN COSTA NOGUEIRA OAB - MS19477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA APARECIDA MENDEZ ORTIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EGM VEICULOS EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GILBERTO SILVA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0016293-75.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002277-05.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS ASSUNCAO OAB - MT3528-B (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO SAUDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002277-05.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0001758-40.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

RONI MURCELLI SILVA OAB - MT8647-O (ADVOGADO(A))

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIR LEITE DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001758-40.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0039384-49.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

ARIADINE GROSSI OAB - MT19442-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LAURA CRISTINA VELOSO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039384-49.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020526-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GIAMPANI (EXEQUENTE)

CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118-O 

(ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO DE CARVALHO FREITAS (EXECUTADO)

SONIA MARIA ASSAGRA FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020526-23.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0050666-11.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE WESTPHALEN SCARPELLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0050666-11.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028356-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028356-74.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0040321-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

CLAUDIO ODAIR PENASSO (EXECUTADO)

O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040321-15.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044325-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA (EXECUTADO)

MARCELO RODRIGO LIMA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044325-37.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0012326-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ODAIR PENASSO (AUTOR(A))

O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0012326-22.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0009727-77.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - MT13440-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009727-77.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0038115-72.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PRUDENTE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NEY DA SILVA PROVENZANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038115-72.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023371-67.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT14341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERMETAL S/A METAIS PERFURADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NOGUEIRA SANDOVAL OAB - SP256012-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023371-67.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037958-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILERSON RICARDO MARTINS SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

JHONATHAN PEREIRA RODRIGUES OAB - MT14568-O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037958-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0015382-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO BARRA DO PARI (EXECUTADO)

CONSORCIO MARECHAL RONDON (EXECUTADO)

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITARIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015382-68.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0007844-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BADI FARAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - SP257907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007844-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0005654-33.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005654-33.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021135-84.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021135-84.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0025844-94.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO JOSE DO CARMO (EXEQUENTE)

JOSE MARIA BARBOSA (EXEQUENTE)

MARCOS NEGRETTI (EXEQUENTE)

MARIO SERGIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

HELOISA HELENA MALHEIROS RIBEIRO (EXEQUENTE)

FERNANDO LUIZ MALHEIROS (EXEQUENTE)

LUIZ MALHEIROS (EXEQUENTE)

BENEDITA HELENA SALDANHA MALHEIROS (EXEQUENTE)

GILDENOR GOMES CARNEIRO (EXEQUENTE)

LEONILDO JOSE NARDI (EXEQUENTE)

CARLOS ROBERTO SIMONETI (EXEQUENTE)

CIRILO FRISON (EXEQUENTE)

ANTONIO MOREIRA FILHO (EXEQUENTE)

VALDENOR MARQUES DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CAMARGO JUNIOR OAB - MT15066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025844-94.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041286-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041286-90.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019478-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA DA CRUZ (EXEQUENTE)

OLIVEIRO PEREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES OAB - MT2841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA O. TAVARES BARROS (EXECUTADO)

JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZA ROCHA GOMES DUARTE OAB - MT13030-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019478-73.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023726-14.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR ANGELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELA TERESA DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023726-14.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 0012230-37.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))
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INCORPORADORA ITALIA LTDA OAB - 37.504.396/0001-14 

(REPRESENTANTE)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMENEGILDO ALVES (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012230-37.2001.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO (92) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037418-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA REGIS MARSICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037418-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0048016-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BORGHETTE DE MELO (EXECUTADO)

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT17040-O (ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0048016-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021975-89.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES OAB - MT10430-O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA OAB - MT11812-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021975-89.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043286-05.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOCELLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARBOSA DE LIMA OAB - MT7690-O (ADVOGADO(A))

WILSON RODRIGUES FONTELLI OAB - MT8188-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043286-05.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0038997-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

SERGIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

jairo de paula ferreira junior OAB - SP215791-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS OAB - MT6084-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO ARAUJO FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA OAB - MT18333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038997-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047836-43.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CANAVARROS CALDART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALESCA OLAVARRIA DE PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0047836-43.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002341-10.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELECAO DE PROPAGANDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS OAB - MT15212-E (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT7573-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002341-10.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0024248-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214-O (ADVOGADO(A))

CATARINA BIANCARDINI JORGE OAB - 115.981.151-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANEL AUTOMOVEIS NENA LTDA (LITISCONSORTE)

PEDRO MARIO FAVA BIANCARDINI (LITISCONSORTE)

ALBERTO DE ARRUDA DUARTE (LITISCONSORTE)

MOACYR VANNI CALMON (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JURANDIR DE BARROS VIEGAS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

HUMBERTO CARDOSO FRANCO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SILVIA GUEDES VIEGAS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

ANTENOR JOSE DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

CLAUDIONOR JOSE DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0024248-31.2017.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023132-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMA ROSA PARREIRA (EXEQUENTE)

ELIFAS LEVI PARREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023132-97.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0016620-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDO QUEROS FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0016620-20.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0025762-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

MILTON EDUARDO COLEN OAB - MG63240-O (ADVOGADO(A))

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA OAB - MT10351-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

ELIANA ALVES ALMEIDA OAB - MT16785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROCHA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IZANILDE SALETE BASCHERA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAUDIA MARIA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDREIA THISEN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDUARDO BASCHERA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025762-53.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0055311-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CAMILO FERREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (EXECUTADO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - MT20949-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0055311-79.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0048506-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A BARROS - EPP (EXEQUENTE)

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (EXEQUENTE)

GIZELLE RODRIGUES UCHOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112-B (ADVOGADO(A))

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIULEN JESUS DE ARRUDA LEITE (EXECUTADO)

WE SERVICE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048506-13.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024213-62.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HABIB ASSEISS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE OAB - MT5703-O 

(ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ROESE ZERWES OAB - MT6176-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JOSE TESSAROLO (EXECUTADO)

EMPRESA MILTON JOSE TESSAROLO (CATAVENTO-IND.E COM.LTDA) 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024213-62.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0020903-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo OAB - 209.615.881-87 (REPRESENTANTE)

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOURIVAL MATTOS CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0020903-57.2017.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0017973-52.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (EXEQUENTE)

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017973-52.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027174-24.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MATOS VIANA 63090325187 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HAPPY TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027174-24.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033263-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORA EVANGELISTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033263-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028484-41.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISIANE FERNANDES MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSMERI VALDUGA OAB - MT11550-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028484-41.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010682-45.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NAZARELO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT4801-O (ADVOGADO(A))

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

APARECIDA BRAGA OAB - MT14721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010682-45.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013133-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS CESAR COSTA MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OESTEMIX CONCRETO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT5495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARQUES RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUSCELINO LIMA FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0013133-13.2017.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005841-75.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMARO OESTE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI OAB - MT8008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SALLES CHIAPPA OAB - MT11883-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005841-75.1997.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021322-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO OAB - MT15627-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA JULIANA DOS REIS (EXECUTADO)

FERNANDO NIEJULKA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT5629-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021322-14.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001247-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES OAB - 061.900.731-15 

(REPRESENTANTE)
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TRANSPORTES MAR-A MAR LTDA - ME OAB - 37.429.818/0001-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANTUNES GONCALVES (REQUERIDO)

AGE TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0001247-80.2018.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035971-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035971-81.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041896-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JOSE VICENTE DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA FERREIRA DA MATA (EXEQUENTE)

HELENILDO ALVES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

JOACY JOSE NUNES RONDON (EXEQUENTE)

GIOVANA ORRIGO GARCIA DAL MASO (EXEQUENTE)

HAMILTON AMERICO PONTES (EXEQUENTE)

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES (EXEQUENTE)

EDMILSON FORTES BARRETO (EXEQUENTE)

BENILDE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ARILSON DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

IVANIL DOS SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE URBANO FRANCA (EXEQUENTE)

GONCALO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

CANDELARIO CARMO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

GLAUCIA EMILIA LEITE ROSA DE BARROS (EXEQUENTE)

CORACY FERNANDES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041896-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028346-79.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO OAB - MT10467-O (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA MENDES DA SILVA CARVALHO OAB - MT13800-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028346-79.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0015528-03.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

ALCIDES LUIZ FERREIRA OAB - MT4057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDREY MARCOS DECCO FRANCISCONI (EXECUTADO)

DEBORA KATIA DECCO FRANCISCONI (EXECUTADO)

INES MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

LAERCIO JOSE DE LIMA (EXECUTADO)

EXPEDITO FRANCISCONE (EXECUTADO)

IARA MONTEIRO FRANCISCONE (EXECUTADO)

JEAN THOMAZ D PADUA FRANCISCONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE MARIA XAVIER BISPO OAB - MT5715-O (ADVOGADO(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015528-03.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0049210-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA OAB - MT48137-O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

Paulo Fernando Paz Alarcón OAB - PR37007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0049210-60.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0003235-88.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA CRISTINA LEMOS PENHA ARAUJO OAB - MT9187-O 

(ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003235-88.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016561-76.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

KALT SERVICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. BUSSIKI CUNHA COMERCIO E SERVICOS - ME (EXECUTADO)

C F N - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016561-76.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011189-83.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME (EXECUTADO)

LACY RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

MORAES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

OSVALDO KAZUYUKI FUGIYAMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

LAISA GONCALVES AQUINO OAB - MT14839-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT6896-O (ADVOGADO(A))

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

SOYANE SOUZA DO PRADO OAB - MT11776-O (ADVOGADO(A))

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011189-83.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009037-62.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009037-62.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012118-68.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE BONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE BONATTO OAB - PR25698-O (ADVOGADO(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOPOLO S/A (EXECUTADO)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

AGENCIA E ORGANIZACAO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACY NILSO ZANETTI OAB - PR2968-A (ADVOGADO(A))

SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - MT12678-A (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

ALCIDES MATTIUZO JUNIOR OAB - MT4383-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012118-68.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 0025656-33.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO CAMILO RUARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEZZO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROSANGELA FARIAS DO CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11293-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025656-33.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011914-53.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

cooperativa habitacional e condominial autonoma do estado de mato 

grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011914-53.2003.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035902-20.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO OAB - MT15627-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FREITAS DOS REIS (EXECUTADO)

VILSON PAULO DOS REIS (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT14101-O (ADVOGADO(A))

MARIO CESAR CREMA OAB - MT3873-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035902-20.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002489-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - 

ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RAMON SILES ALVARADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DE PAULA EUGENIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TRANSMINAS-MINING - TERRAPLENAGEM & MINERACAO LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0002489-74.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012691-96.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO SANTOS OAB - MT2739-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT6943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE SAMARA ZAMPIERI (EXECUTADO)

BRAULINO ZAMPIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIABES NEVES OAB - RO4074-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012691-96.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017110-28.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ARAUJO DE CARVALHO SILVA OAB - MT12254-O 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELLES DE OLIVEIRA CRUZ (EXECUTADO)

THAILI MARIA DA CUNHA CARVALHO (EXECUTADO)

SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CID DE HOLLEBEN OAB - MT2951-O (ADVOGADO(A))

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017110-28.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0036759-37.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BELLO GALINDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO OAB - MT14941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSUES LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0036759-37.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041627-53.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041627-53.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012279-44.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRANDAO DE QUEIROZ E LIMA LTDA (EXECUTADO)

ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

frederico azevedo e silva OAB - MT6879-O (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012279-44.2002.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004726-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES (EXEQUENTE)

JOSE RODRIGUES ROCHA (EXEQUENTE)

ANNA KARINA NUNES RODRIGUES (EXEQUENTE)

JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR (EXEQUENTE)

KELVYA NUNES RODRIGUES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004726-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000030-27.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Andre Castrillo (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CASTILHO OAB - MT13843-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRECO MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY OAB - MT4672-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000030-27.2003.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000569-03.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MULLER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITAL SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000569-03.1997.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 
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nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046185-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GRACIELA DE CAMPOS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS OAB - MT4415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA BERTOLIN MATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0046185-68.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020429-09.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LOCATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13375-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO ASSUNCAO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GRAFICA E EDITORA MILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT7085-A (ADVOGADO(A))

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020429-09.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010395-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

OLIMPIO SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA DINIZ FRANCA SANTOS OAB - MT13490-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

VITORINO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010395-28.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0011275-06.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTOS DE SERVICO MAXIMO'S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA PAULA PEREIRA OAB - MT14803-O (ADVOGADO(A))

JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR OAB - MT6651-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011275-06.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0042465-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA FRANDI BUTOLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042465-59.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000319-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NICOLAU SALA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000319-03.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 
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DE SENTENÇA

Processo Número: 0018388-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA TORALES DE LIMA DE ROSSO (EXEQUENTE)

MONZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARASOFF LIDA (EXECUTADO)

FLAVIO TARASOFF SILVA (EXECUTADO)

INFORMAXIMA CBA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018388-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007410-23.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO MATO GROSSO S.A. - 

ETEM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI NAKAZORA TAMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OSVALDO TETSUO TAMURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007410-23.2011.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-96 DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0012486-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA OAB - 006.061.899-04 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RTV CIDADA SERVICO DE COMUNICACAO LTDA - EPP (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012486-52.2016.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 

(94) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027078-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZIMAR SEVERINA NOVAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0027078-04.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017675-89.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO SANCHES DALTRO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA RICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS BRUZATO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOHAMAD RAHIM FARHAT OAB - MT2542-O (ADVOGADO(A))

RUBIA VIEGAS APOLINARIO OAB - MT5255-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017675-89.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003489-95.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE MELO LUFT OAB - MT11679-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

TILLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003489-95.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014737-58.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT15978-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARDONIL GONZALEZ JUNIOR (EXECUTADO)

RUTEMBERG FERREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA DE CARVALHO OAB - MT17700-O (ADVOGADO(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014737-58.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002431-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUNES OAB - MT19341-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002431-76.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041989-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES OAB - MT5600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA OAB - RJ103942-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041989-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014352-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD JOAO PONCE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014352-42.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0016544-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MATOS VIANA (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0016544-35.2015.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001313-76.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABDALA NOVAIS RODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIO WUERZIUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU CERISARA OAB - MT324-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001313-76.1989.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0045887-47.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO TRANSSUL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BITTENCOURT VIEIRA OAB - MT13930-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0045887-47.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001460-48.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARIA DA CRUZ (EXECUTADO)

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001460-48.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009417-32.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO PAIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO OAB - MT20149-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009417-32.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008197-23.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIPASE - COMERCIO E SERVICOS EM TRANSFORMADORES LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALEXANDRE SANCHES DE ARAUJO OAB - SP164998-O 

(ADVOGADO(A))

VANDERLEI DE ARAUJO OAB - SP36541-O (ADVOGADO(A))

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT5036-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008197-23.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013731-11.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARCELO DE LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013731-11.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040198-56.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALVA MARIA DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS OAB - MT13641-O (ADVOGADO(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040198-56.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0046873-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SANTANA DURGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT13335-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(EXECUTADO)

COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS GLERIAN OAB - MT12112-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0046873-64.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 151 de 301



1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010019-13.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589-O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (EXECUTADO)

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DANIEL LOWE OAB - MT6905-E (ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT11864-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010019-13.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0059214-25.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO LEITE PAREDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES OAB - MT17413-O 

(ADVOGADO(A))

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PAGOT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0059214-25.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017526-88.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ILAERCIO PERES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063-O (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

SANECAP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luciano André Frizão OAB - MT8340-B (ADVOGADO(A))

JOANIR MARIA DA SILVA OAB - MT2324-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017526-88.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0056227-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARANTES E NOVAES SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA OAB - RJ103942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANISTICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCONDES ALVES OAB - MT5600-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0056227-16.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027680-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GIMENEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027680-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0038652-34.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE OLIVEIRA FILHO OAB - SP284261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES SALETE SGUAREZI DA SILVA (EXECUTADO)

ARI XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038652-34.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021546-30.2008.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SO PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA LEITE MELO LUFT OAB - MT11679-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

TILLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021546-30.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010690-22.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHELL DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA OAB - PR29178-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010690-22.1999.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0020956-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020956-72.2016.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013445-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE OAB - MT21181-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201-O (ADVOGADO(A))

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT10126-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013445-23.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008901-07.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MARQUES (EXEQUENTE)

MARIA DOS SANTOS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE NUNES MIRANDA (EXECUTADO)

RAUL BANDEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008901-07.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018235-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO TRES PALMEIRAS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO BENEDITO DA SILVA OAB - MT8511-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA 
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS OAB - SP2850-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018235-94.2009.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044256-39.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS FERREIRA SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA (EXECUTADO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

FABRICYO TEIXEIRA NOLETO OAB - TO2937-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044256-39.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-96 DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0033708-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES SILVA OAB - 571.020.311-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOLINO DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

DEJANIRA VALENTIN NEVES (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0033708-13.2015.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 

(94) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002036-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANTONIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERARDO GOMES OAB - MT3587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SENEDESE REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO - HGU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002036-94.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044363-44.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RIOS RICCI VOLPATO (EXEQUENTE)

RV EMPRESA DE COBRANCA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

ANANDA SOUZA DUARTE OAB - MT19620-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NESTRO COENGA RONDON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044363-44.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 0009765-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS VANIN OAB - MT10026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY SOUZA VITORIO (LITISCONSORTE)

ODAHIR CARLOS FARIAS (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0009765-93.2017.8.11.0041 – Classe: 

OPOSIÇÃO (236) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001794-38.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA TEIXEIRA FEITOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR OAB - MT15362-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001794-38.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005998-57.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALVA MARIA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAUE ANGELA ROMEIRO MARTINS OAB - MT13641-O (ADVOGADO(A))

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005998-57.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030693-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOUNT BLANC - FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DALCOQUIO LTDA (EXECUTADO)

MECANICA SERVE BEM CAMINHONEIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030693-02.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0054811-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS PEREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0054811-76.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0053972-22.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE SOUZA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCIANA DE SOUZA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GLAUCIO MENDES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

TALLITA CARVALHO DE MIRANDA OAB - MT18867-O (ADVOGADO(A))

LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH OAB - MT13291-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0053972-22.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028405-62.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANNE DANIELA DA GUIA ONUKI (EXECUTADO)

ITAU UNIBANCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS OAB - MT12068-O (ADVOGADO(A))

GEANNE DANIELA DA GUIA ONUKI OAB - MT14745-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028405-62.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0055331-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANE HELIODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bethânia Brites Borges OAB - MT15588-N (ADVOGADO(A))

JANAINA HELIODORO ALVES OAB - MT10113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 155 de 301



JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO OAB - MT15012-E 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0055331-07.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010446-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GAGLIARDI DOS REIS (EXEQUENTE)

AGROPECUARIA GAGLIARDI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

warlley nunes borges OAB - MT12448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO (EXECUTADO)

JOSE GARCIA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010446-97.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026446-56.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE OAB - MT72973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DINIZ BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026446-56.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005967-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR OLIVEIRA MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIMONEO NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0005967-27.2017.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010978-52.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

A. MARTINS DE SOUZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (EXECUTADO)

ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA (EXECUTADO)

PAGLIARINI & MENDONCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010978-52.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002578-49.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAL VERDE TURISMO LTDA - ME (EXEQUENTE)

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDONEY JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR OAB - MT11519-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002578-49.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0024377-80.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

JOSE ORLANDO DA SOLEDADE OAB - 161.558.231-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (LITISCONSORTE)

JULIO DA SILVA PEREIRA FILHO (LITISCONSORTE)
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Certifico que o Processo nº 0024377-80.2010.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010306-68.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN NERES DE SOUZA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0010306-68.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0042464-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RIBEIRO FERNANDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NILSO WIGGERS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042464-74.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013412-53.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES (EXEQUENTE)

BATEC-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT6745-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO JACARANDA JOVE OAB - MT4247-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA MONTEIRO PARDAL OAB - MT6621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DO LIVRAMENTO CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ SPOLADOR OAB - MT5453-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERREIRA VERGILIO OAB - MT4614-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013412-53.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003185-48.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DIAS OAB - RJ58476-O (ADVOGADO(A))

DIRCEU ANSELMINI OAB - RJ81391-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR OAB - MT7670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON AMILCAR TURIN JUNIOR (EXECUTADO)

TURIN & ARMACHUSKI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE RAQUEL ZULLI OAB - MT10397-O (ADVOGADO(A))

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003185-48.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0031001-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEILSON DE CARVALHO SOARES (EXECUTADO)

PLINIO GARCIA DE GODOY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

ROSSELLO FRANSOSI OAB - MT6222-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031001-43.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016920-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHOMAR DAS DORES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016920-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009676-66.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANY ROBERTA CONCEICAO OAB - MT13004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009676-66.2000.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003441-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE DE QUEIROZ DO PRADO (EXEQUENTE)

JANDERSON DA COSTA PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES OAB - MT8933-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORT LOTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTANHO SAGIN CATISTE OAB - MT11522-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PRIETO OAB - MT7360-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL CATISTE TENORIO OAB - MT16331-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003441-63.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028959-36.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NACIONAL EXPRESSO LTDA (EXECUTADO)

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA (EXECUTADO)

VIACAO NAGIB SAAD LTDA (EXECUTADO)

ROTAS DE VIACAO DO TRIANGULO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA CAMPOS OLIVEIRA OAB - MT14128-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS OAB - MT5725-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028959-36.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030868-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARINI NETO (EXECUTADO)

MARIA ELIZA MARINI PITTIONI (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA DE MENDONCA MARINI (EXECUTADO)

VERA LUCIA MARINI MARCHIOTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030868-93.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024439-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GARCIA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERTO JOAQUIM ASCHAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MEDEIROS RACHID JORGE OAB - MT15936-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024439-13.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041031-69.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON FERREIRA BARBOSA DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041031-69.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005068-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL NONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005068-63.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021007-98.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA VILLACA LOURENCO (EXEQUENTE)

NILTON SERGIO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON SERGIO LOURENCO OAB - MT9773-O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA MELGAREJO MARTINS (EXECUTADO)

NILTON ALVARES MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

LAFAYETTE LOPES DE SOUZA OAB - MT11118-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021007-98.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027509-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE LIRA RIBEIRO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO MASTER COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI OAB - MT19332-O 

(ADVOGADO(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027509-72.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0046522-62.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

JAIRECI VIEIRA MARTINS (EXEQUENTE)

BENIER MARCOS SILVA (EXEQUENTE)

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

ANGELA CRISTINA PAES FARIAS MATIS (EXEQUENTE)

ERLON JOSE BRANDAO DE SOUZA (EXEQUENTE)

ANTONIO FERREIRA SANTIAGO (EXEQUENTE)

EVALDO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

ELIAS COELHO COUTINHO (EXEQUENTE)

ANGELA CORREA RIBEIRO (EXEQUENTE)

MARIA SOCORRO COELHO COUTINHO (EXEQUENTE)

EDSON ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

ALDA MARIA CARDOSO (EXEQUENTE)

ERALDO PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARLEI NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

FLAVIA MEINHARDT (EXEQUENTE)

MARIA DA CONSOLACAO DE AGUIAR RESENDE (EXEQUENTE)

DARCI BRAGA (EXEQUENTE)

LENIRA MARIA DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

EDNESIO JOSE MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0046522-62.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019998-28.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE DOS SANTOS TEIXEIRA BAPTISTELLA (EXEQUENTE)

CRISTIANO ANDRADE DE FREITAS BAPTISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019998-28.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0035722-38.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIS AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

OSMAR FERNANDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

welton alves de oliveira OAB - MT15089-O (ADVOGADO(A))

AMARILDO PEREIRA OAB - MT10237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0035722-38.2013.8.11.0041 – Classe: 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005335-16.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA SEGUROS S.A. (EXEQUENTE)

GIAN CARLO LEAO PREZA (EXEQUENTE)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (EXEQUENTE)

Ludovico Antonio Merighi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005335-16.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016701-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA GARCIA MOREIRA OAB - MT20198-O (ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS OAB - MT17844-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA MODESTO OAB - MT20233-O (ADVOGADO(A))

MATHEUS RIZZO GALVAO NASCIMENTO OAB - MT26942-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016701-76.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019603-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019603-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0052195-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARCIA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

GAUDENCIA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AURELIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0052195-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001975-20.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

XEROX DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JURANDIR DIAN OAB - SP83645-O (ADVOGADO(A))

NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO OAB - SP104431-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANA RODRIGUES DE FREITAS OAB - SP227080-O (ADVOGADO(A))

MARCELA MENDES LIMA OAB - MT9928-A (ADVOGADO(A))

OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA OAB - MS4889-O (ADVOGADO(A))

TIAGO AUED OAB - MT9873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPIRUS LIVRARIA, PAPELARIA E MAGAZINE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001975-20.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008783-84.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINO CESAR DE MAGALHAES OAB - MT14445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0008783-84.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017532-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCELENA CONCEICAO DE ABREU ROSA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017532-22.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003965-22.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

DENISE MARIA XAVIER BISPO OAB - MT5715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BIANCARDINNO JORGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003965-22.1996.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005008-32.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE MORAES CORREIA OAB - MT23467-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT16156-O (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT9123-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005008-32.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0000456-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIR BATISTA CONSTANTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIAN CARLO LEAO PREZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Ludovico Antonio Merighi (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000456-14.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001132-79.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO OAB - MT6798-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001132-79.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034748-06.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GUIMARAES SOUZA (EXEQUENTE)

HELBIO MARCIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLESKA SOUZA DE CARVALHO OAB - MT18639-O (ADVOGADO(A))

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LINO ROSSI (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

QUERLI BATISTELLO LINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT11178-O 

(ADVOGADO(A))

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - MT12090-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034748-06.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043761-58.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DAYANE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043761-58.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001584-50.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA AGUIAR DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCISCO MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001584-50.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0022131-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA BATISTA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA NOROSCHNY SCHIESSL OAB - SC14706-A (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022131-04.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0047027-82.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA CAMACHO OAB - 320.764.449-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA MORAES (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0047027-82.2014.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010367-02.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT11313-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TERESA CARLINI (EXECUTADO)

GLAUCIA RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010367-02.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014131-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ESCOBAR MEDEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

L. G. E. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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AFRANIO BATISTA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014131-15.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016629-94.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO OAB - MS7684-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016629-94.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030346-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GUIMARAES SOUZA (EXEQUENTE)

HELBIO MARCIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDNIR LINO ROSSI (EXECUTADO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

QUERLI BATISTELLO LINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030346-03.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0029667-71.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVORA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

ILMAR ANTONIO DALLAMARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN ZENDRINI BUZINGNANI OAB - MT28856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MORO (EXECUTADO)

ARMANDO FERNANDES MORO (EXECUTADO)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029667-71.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010889-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE RODRIGUES MACHADO CANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT11218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010889-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037629-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BATISTA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT13810-A (ADVOGADO(A))

GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT21279-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037629-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021130-57.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 163 de 301



YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

SARAH PAES DE BARROS VERAS DE CARVALHO OAB - MT15627-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (EXECUTADO)

CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO (EXECUTADO)

ROBSON EDER FERREIRA DE MELO (EXECUTADO)

YPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE ALFREDO MONTI (EXECUTADO)

ROSILENE TOMAZZO (EXECUTADO)

MARIA RANGEL SANTOS (EXECUTADO)

NAYARA RODRIGUES CRUZ (EXECUTADO)

JULIAN LENNON PAES CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CUNHA BRESCOVICI OAB - MT17369-E (ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI OAB - MT6796-O (ADVOGADO(A))

MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO OAB - MT739-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021130-57.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0011126-53.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS DE BARROS OAB - 544.552.351-91 (REPRESENTANTE)

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MAURO DE BARROS (LITISCONSORTE)

ESPOLIO DE EUNICE DA SILVA BARROS (LITISCONSORTE)

ROBSON DE TAL DE BARROS (LITISCONSORTE)

MARCIO DE TAL DE BARROS (LITISCONSORTE)

NATASHA DE TAL DE BARROS (LITISCONSORTE)

WILSON CESAR DE BARROS (LITISCONSORTE)

MARCIA DE TAL DE BARROS (LITISCONSORTE)

MAURO DE BARROS JUNIOR (LITISCONSORTE)

MARA GLAUCIA DE BARROS (LITISCONSORTE)

Outros Interessados:

ANGELINA PAELO DE CAMPOS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

OVIDIO DE SOUZA CAMPOS (HERDEIRO DE ANGELINA PAELO DE 

CAMPOS) (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

MANOEL RODRIGUES DO PRADO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

EDIFICIO TOPASIO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0011126-53.2014.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0033642-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

DILSON CARREIRO COSTA OAB - 329.048.511-00 (REPRESENTANTE)

MARIA DE LOURDES MEIRA DA COSTA OAB - 551.372.291-72 

(REPRESENTANTE)

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA (LITISCONSORTE)

RAIMUNDO BRAGA NETO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT15080-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KATIA PEREIRA CANDIOTTI (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOSE EDUARDO ANTAO VALERIANO (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOAO CANDIOTTI (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0033642-67.2014.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018282-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI CABRAL SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BULYOVSZKI SZOKE OAB - MT329054-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO OAB - MT13145-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018282-24.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010688-52.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA CRISTINA LEMOS PENHA ARAUJO OAB - MT9187-O 

(ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA OAB - MT5926-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010688-52.1999.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009506-26.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANCHES OAB - MT23474-O (ADVOGADO(A))

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009506-26.2002.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0007758-22.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTECNIAL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI OAB - MT15356-O (ADVOGADO(A))

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI OAB - MT3933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AMERICA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007758-22.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003729-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAEZER & FIGUEIREDO LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

VENDULA LOPES CORREIA OAB - MT25631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FLEISS BREITBARG (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISAAC BREITBARG (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALAGOAS INFORMATICA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0003729-64.2019.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0035155-75.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO JOSE DE CAMPOS (EXEQUENTE)

ELIZETE ROSENI SALES DE CAMPO (EXEQUENTE)

ELIETE IRENI DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

CLOVES LUIS GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO ALVES CORREA BERNARDI OAB - MT15735-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035155-75.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023787-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE PACHECO DE MELLLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

ROBSON RONDON OURIVES OAB - MT4998-O (ADVOGADO(A))

MANOEL OURIVES FILHO OAB - MT641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO OAB - MT7162-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023787-69.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012687-88.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA COSTA VINHAES DE LIMA (EXEQUENTE)

JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR (EXEQUENTE)

MARCELLO PACHECO DE LIMA (EXEQUENTE)

STELA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO OAB - MT8854-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO OAB - MT2680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMA FREITAS DE MEDEIROS (EXECUTADO)

FERNANDO FREITAS DE MEDEIROS (EXECUTADO)

VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI OAB - MT14557-O 

(ADVOGADO(A))

gustavo farias saber OAB - MT15959-O (ADVOGADO(A))

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012687-88.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 
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nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0036952-57.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BORRALHO DIAS (EXECUTADO)

MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036952-57.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027430-45.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA FERREIRA DO NASCIMENTO MARQUES (EXEQUENTE)

LETSA REGINA TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO THEODORO OAB - MT11672-B (ADVOGADO(A))

GISELLE FERREIRA VIEIRA OAB - MT10648-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057-O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA RIBEIRO OAB - MT6274-O (ADVOGADO(A))

RUBI FACHIN OAB - MT3799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BROMBERG GONCALVES DE RESENDE OAB - MT4684-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027430-45.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033787-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO RAMALHO JUNIOR OAB - SP203560-O (ADVOGADO(A))

JACIANE DE ANDRADE LIRA OAB - MT19328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR OAB - MT13591-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA CATHERINE TRECHAUD OAB - MT12958-O (ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033787-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0005007-47.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA OAB - MT12885-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005007-47.2012.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016261-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA ELISABETH SONODA (EXEQUENTE)

JOSE HENIO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MEDEIROS PACHECO OAB - MT6065-O (ADVOGADO(A))

DANIELE MONTENEGRO STELLATO RIBEIRO OAB - MT8681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016261-85.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024511-83.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI OAB - MT6180-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 166 de 301



Advogado(s) Polo Passivo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024511-83.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023051-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA MARINEIS DIAS AGUIAR MATTOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023051-85.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027290-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON VILLA MENDONCA (EXEQUENTE)

SILVIO MENDONCA RIBEIRO (EXEQUENTE)

MARIA JOSE CONTTI (EXEQUENTE)

MARISTHELA CANDIDA GARCIA DE CAMPOS FREITAS (EXEQUENTE)

LAERT SOARES FILHO (EXEQUENTE)

MARIA FRANCISCA GOMES (EXEQUENTE)

JOSE DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

LAELSON BASTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS OAB - MT15688-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027290-93.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000739-81.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETH CORREA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO WANTUIL DE OLIVEIRA CARVALHO OAB - MT11375-O 

(ADVOGADO(A))

marielly divina espirito santo OAB - MT10795-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (EXECUTADO)

SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A (EXECUTADO)

TDS SYSTEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE AGUIAR ANICETO OAB - SP232070-O (ADVOGADO(A))

JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS OAB - MT257907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000739-81.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012835-94.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515-O (ADVOGADO(A))

VITOR CARMO ROCHA OAB - MT15334-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAVALCANTE TRAVEN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012835-94.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009669-74.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO OAB - MT8883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (EXECUTADO)

DIARIO DE CUIABA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIR PRAEIRO ALVES OAB - MT4387-O (ADVOGADO(A))

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT12300-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA SILVA WRUCK ROSS OAB - MT5968-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT6745-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9300-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009669-74.2000.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0049169-93.2013.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DALLAS MOTO PECAS, ATACADO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GUSTAVO BATISTA PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA CERVI OAB - MT14020-O (ADVOGADO(A))

MUNIR FEGURI OAB - MT516-O (ADVOGADO(A))

MAYANA PEREIRA SOARES OAB - MT17092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAP BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LIBERALI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RAMO SISTEMAS DIGITAIS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ OAB - SP147084-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO CESTARI DE MELLO OAB - SP353749-O (ADVOGADO(A))

MARCELO EDVINO LUFT OAB - MT13265-N (ADVOGADO(A))

DIEGO ALOISIO LUFT OAB - MT12436-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE GARCIA OAB - SP134719-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0049169-93.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0016827-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR LOPES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNA SILVA GARCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016827-58.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037745-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA (EXECUTADO)

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE LUIZ FUJIWARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO OAB - MT9822-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037745-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020521-45.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO (EXEQUENTE)

LINDOLFO ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA OAB - MT18333-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA TAVARES CARLOS (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGUES ZEQUINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON DA SILVA MARQUES OAB - MT16877-O (ADVOGADO(A))

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

jairo de paula ferreira junior OAB - SP215791-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020521-45.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002339-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (EXEQUENTE)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT PLUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002339-64.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007145-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E ALIMENTOS, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL MARION DAVIES TEIXEIRA DE ANDRADE OAB - MT7273-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007145-45.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0030722-72.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO M MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

NIKERSON ROMAO MAGALHAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

FABIANO DIVINO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO HIDEKI SHIGAKI (EXECUTADO)

LETICIA YOKO TADANO SHIGAKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

ADAO CALVEZ LARREA OAB - MT11069-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA OAB - MT6060-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030722-72.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007797-04.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

ALAN LONGO TORRES OAB - MT13922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAPELARIA UZE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007797-04.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009945-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACROPOLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009945-85.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012178-41.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETE DA GRACA BLANCK MIGUEL SPADONI OAB - MT8058-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO SILVEIRA BUENO OAB - GO16392-O (ADVOGADO(A))

SORAYA CRISTIANE BEHLING FETT OAB - MT7936-O (ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT9246-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO TREVIZAN OAB - MT5200-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS MARTINS DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012178-41.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041881-31.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN OLIVEIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

ALLAN O. DE JESUS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO EDSON PINHEIRO (EXECUTADO)

KAROLINE SINHORATTI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041881-31.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033761-28.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE BERNARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA OLIVEIRA BARRETO OAB - MT14212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033761-28.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041020-45.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA DOS SANTOS LEMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA GARDIN OAB - MT8849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041020-45.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001053-33.1988.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTECNIAL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI OAB - MT3933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AMERICA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001053-33.1988.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0042521-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA OAB - 06.115.441/0001-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGROINVEST LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA VERDE NOVO LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0042521-97.2013.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018710-21.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

ADRIANA BISPO BODNAR OAB - MT9214-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAVILHA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PATRICIA CRISTINA FRANDI BUTOLO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018710-21.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001706-05.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE CARVALHO LIMA - ME (EXECUTADO)

VOLNEI JOSE KESTRING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001706-05.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045604-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO JERONIMO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0045604-87.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026568-69.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA MARQUES MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - TO3546-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - TO3546-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026568-69.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023544-28.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIONIS GONCALVES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA RIBEIRO PEIXOTO OAB - MT14378-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DA CASA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023544-28.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0058358-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE ARRUDA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0058358-27.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0057843-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE BELLUCO SAYAO OAB - SP93294-O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0057843-89.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001044-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001044-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0010314-16.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO MOURA MESQUITA (EXEQUENTE)

M. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010314-16.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA
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Processo Número: 0005406-04.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR SOARES MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT2003-O (ADVOGADO(A))

JOELMA DOS SANTOS FERREIRA OAB - MT4851-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TAPIAS TETILLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CEZAR GONCALVES PARREIRA OAB - MT6265-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR PONTES OAB - MT6181-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005406-04.1997.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020858-68.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GRACAS DORILEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT12213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020858-68.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0019791-29.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA YOKO TADANO SHIGAKI (EXEQUENTE)

HELIO HIDEKI SHIGAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO M MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

NIKERSON ROMAO MAGALHAES DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANO DIVINO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE MATTOS ARFUX OAB - MT9388-O (ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019791-29.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045308-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA FERREIRA DO NASCIMENTO MARQUES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE FERREIRA VIEIRA OAB - MT10648-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO CESAR BARROS ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0045308-94.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027284-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA ALCOOLVALE S/A - ALCOOL E ACUCAR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA SANTA HELENA - AGRO INDUSTRIAL SANTA HELENA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA PASSA TEMPO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SINDICATO DA IND DA FABRICACAO DO ALCOOL DO EST DE MS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA SANTA OLINDA S/A - ACUCAR E ALCOOL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA SANTA FE - SANTA FE ACUCAR E ALCOOL LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

USINA MARACAJU - LDC BIOENERGIA S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ENERGETICA BRASILANDIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CANA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

USINA SONORA ESTANCIA - COMPANHIA AGRICOLA SONORA 

ESTANCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA INES PEREIRA CARRETO OAB - SP86494-O (ADVOGADO(A))

RICARDO LIBRAIZ OAB - SP304014-O (ADVOGADO(A))

DIRCEU CARRETO OAB - SP76367-O (ADVOGADO(A))

TIAGO MARRAS DE MENDONCA OAB - MS12010-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VANNIER SOARES PINTO OAB - MT11441-O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI OAB - SP257093-O (ADVOGADO(A))

Danny Fabrício Cabral Gomes OAB - MS6337-O (ADVOGADO(A))

JOSE IZAURI DE MACEDO OAB - MS2388-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO CONCEICAO JUNIOR OAB - PR15471-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027284-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027247-98.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BORGES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO ENRIQUE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER OAB - MT5233-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR (EXECUTADO)

DIRCEU LAVRATTI (EXECUTADO)

M A R TROCZINSKI EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - ME (EXECUTADO)

FABIO MARTINS DEFANTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT12566-A 

(ADVOGADO(A))

CESAR PALUMBO FERNANDES OAB - MS7821-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027247-98.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009461-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C N ENGENHARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT10149-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE FIGUEIREDO PISSURNO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES DAMACENO OAB - MT3620-O (ADVOGADO(A))

ODAIR DE ALMEIDA OAB - MT1316-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009461-12.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020200-05.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARIO MARTINEZ LELLIS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020200-05.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0060072-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIA SOARES DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR OAB - MT4759-O (ADVOGADO(A))

TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA OAB - MT11993-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0060072-56.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016696-06.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIMENTEL FERRAZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE ALVES COSTA OAB - MT12195-O (ADVOGADO(A))

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA (EXECUTADO)

JOSE MURA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016696-06.2003.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004782-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004782-90.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026181-88.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

HUGO MENEZES GUIMARAES NETO OAB - MT12447-O (ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS SILVA GUIMARAES - CERAMICA SANTA CECILIA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493-O 

(ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

HUGO MENEZES GUIMARAES NETO OAB - MT12447-O (ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026181-88.2007.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0018927-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES OAB - 045.624.031-44 (REPRESENTANTE)

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE OLIVEIRA SOARES (REQUERIDO)

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018927-49.2016.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000215-95.1985.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

DENISE MARIA XAVIER BISPO OAB - MT5715-O (ADVOGADO(A))

PAULA MARCIA CACERES DAN OAB - MT3621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO ALMEIDA ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HERALDO ALMEIDA ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HAROLDO ALMEIDA ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE FERREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISEU CERISARA OAB - MT324-O (ADVOGADO(A))

BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA OAB - MT705-O (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000215-95.1985.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0040147-11.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MAIA DE AMORIM (EXEQUENTE)

ROSANGELA ABDO SAID (EXEQUENTE)

WILSON ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

PAULO ROBERTO RIBEIRO (EXEQUENTE)

RONAN AZIZ YDY (EXEQUENTE)

NILSON ALVES (EXEQUENTE)

ORLANDO HIGINO DA COSTA (EXEQUENTE)

MARINETE DE OLIVEIRA FERNANDES BABILONIA (EXEQUENTE)

NASDIL TEIXEIRA (EXEQUENTE)

OCTACINIA FRANCO FERNANDES (EXEQUENTE)

BENEDITA FIGUEIREDO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040147-11.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0022869-60.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYKA WANESSA DE SOUZA SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR PEDRO SCALCO OAB - MT5963-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUDA TAXI LOTACAO TURISMO E EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022869-60.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023997-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT12099-B (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023997-96.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0010473-51.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MANSOR FILHO OAB - SP168336-O (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA OAB - 

59.581.017/0001-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR MOURA DE OURIQUES (REQUERIDO)

 

Certifico que o Processo nº 0010473-51.2014.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0009786-65.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH MADALENA ROCHA DA SILVA SANTANA OAB - 161.820.901-97 

(REPRESENTANTE)

ALVAIR GONCALVES ROCHA DA SILVA OAB - 204.530.941-04 

(REPRESENTANTE)

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES NETO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009786-65.2000.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO CÍVEL (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008485-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CICERO DE LIMA (EXEQUENTE)

MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO (EXEQUENTE)

CELSO FERREIRA (EXEQUENTE)

HERMINIA CARNELOCCI NABARRETTE (EXEQUENTE)

BENEDITO AFONSO RIBEIRO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

WELLINGTON VICENTINI (EXEQUENTE)

RODOLFO CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

TEREZINHA MARIA SARTORI (EXEQUENTE)

NORBERTO SCHNEIDER (EXEQUENTE)

RAUL JACOB BRENNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - SP291479-O (ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008485-63.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019259-26.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA CARINA GALBERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VANDERLEI CARLOTTO SIMMI (EXECUTADO)

VANDERLEI FRONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019259-26.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029516-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GERALDO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO PEREIRA OAB - MT16278-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0029516-03.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010216-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUSTAFA AYESH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010216-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0006495-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR ZILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO OAB - MT7285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006495-90.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033977-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BREEZE HOUSING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA OAB - MT6066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IMPAR LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033977-18.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0031018-55.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFICAZ CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031018-55.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042352-47.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CANAVARROS CALDART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CALDART OAB - MT6428-A (ADVOGADO(A))

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA OLAVARRIA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042352-47.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043058-30.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JONAS CORREA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULO GROTTI OAB - MS4412-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043058-30.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 
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DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042537-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MENEGAZZO DE BARROS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042537-80.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033017-43.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO AMERICA SA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTECNIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI OAB - MT3933-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033017-43.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009419-55.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061-O 

(ADVOGADO(A))

ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA OAB - MT16095-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DA COSTA QUEIROZ OAB - MT15402-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009419-55.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037209-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IANI GUIA DE LARA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037209-38.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0028179-47.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

CARLA FABIOLA PADILHA DIAS OAB - MT11256-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DERENUSSON DE OLIVEIRA BORSONARO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0028179-47.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015534-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACA DE CARVALHO MESQUITA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KM TRANSPORTADORA DE CARGAS EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ISAQUE DO PRADO ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOELMA DO PRADO ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0015534-48.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 
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DE SENTENÇA

Processo Número: 0002008-25.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIVEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES DE ANDRADE (EXECUTADO)

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9300-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT6745-O (ADVOGADO(A))

IRINA DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT12300-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002008-25.1992.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005589-28.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARAGAO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALAMINO CACERES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIO FRACETTO (ESPÓLIO)

 

Certifico que o Processo nº 0005589-28.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035498-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISANE VANZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT12573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 203 § 4º, procedo a intimação do requerido para que 

se manifeste acerca da resposta do ofício id.26992347, apresentando a 

Guia respectiva ao pagamento referente ao id. 26992348, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0034700-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO 10 RODOVIAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

CLONILSE IZABEL BONATTO OAB - MT15380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar o(a) 

apelado(a)/autor para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028351-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028351-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERALDO ALVES SOBRINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone 

nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 178 de 301



ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028796-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028796-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO RODRIGUES DA SILVA LOPES REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial postulada pelas 

partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – 

Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e 

(65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo 

de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046750-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BATESSOTO (AUTOR(A))

FATIMA VALERIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA MARLENE GOMES (AUTOR(A))

MARIA AUGUSTA SILVA DALTRO XAVIER (AUTOR(A))

NYLCE MEYRE DA SILVA (AUTOR(A))

SUZENIL MARIA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS AUXILIADORA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

ELIANE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA ELISA DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

JANE ISABEL DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA CANDIDA FERREIRA (AUTOR(A))

ZENAIDE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

EUNICE DALVA CAMPOS DE MORAES (AUTOR(A))

AROLDO DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

ANTONIO RAMOS DE MORAES (AUTOR(A))

ALAIS OTAVIANO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046750-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MARLENE GOMES, FATIMA VALERIA DE OLIVEIRA, SERGIO 

BATESSOTO, SUZENIL MARIA DE SOUZA MATOS, MARIA DAS GRACAS 

AUXILIADORA DA SILVA BRITO, NYLCE MEYRE DA SILVA, MARIA 

AUGUSTA SILVA DALTRO XAVIER, MARIA CANDIDA FERREIRA, JANE 

ISABEL DE ARRUDA OLIVEIRA, MARIA ELISA DE SOUZA PINTO, ELIANE 

PINHEIRO DA SILVA, ALAIS OTAVIANO BASTOS, ANTONIO RAMOS DE 

MORAES, EUNICE DALVA CAMPOS DE MORAES, AROLDO DA COSTA 

JUNIOR, ZENAIDE APARECIDA DA SILVA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos. Verifica-se que os documentos trazidos aos autos não se 

mostram suficientes para comprovar que Jane Isabel (ID 25081603) e 

Antônio Ramos (sem documento) são os reais proprietários dos supostos 

imóveis segurados, desse modo, intime-se os autores para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, procedam a juntada da matrícula do imóvel, termo de 

quitação e autorização de escritura, ou outro documento que comprove a 
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propriedade das partes em relação aos imóveis, sob pena de 

indeferimento. Intime-se ainda a parte autora para que, no mesmo prazo, 

comprove a hipossuficiência de Maria Elisa, tendo em vista que o 

documento juntado em ID 27335204 não é capaz de comprová-la, sob 

pena de indeferimento da benesse. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0003879-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR (REU)

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0003879-50.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MAERCIO DE JORGI REU: ERIVELTO BORGES JUNIOR, CARLOS 

ALEXANDRE DA SILVA REIS Visto. O executado apresentou reconvenção 

(ID 25933631 a ID 25933634) requerendo a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de 

hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe 

ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa 

legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, intime-se o executado Carlos Alexandre da Silva Reis 

para apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

que apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002932-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO DIAS BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002932-37.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: SINVALDO DIAS BOTELHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006565-64.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE AGUIAR OAB - MT5668-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO PEREIRA BUENO OAB - MT9181-O (ADVOGADO(A))

ATAIDE DO AMARAL JUNIOR OAB - MT20380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARINA JUNIOR - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESCOLA DO FARINA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0006565-64.2006.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA 

CALDEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SIDNEY FARINA JUNIOR - ME, 

ESCOLA DO FARINA LTDA - ME Vistos. Intime-se a exequente para se 

manifestar, postulando o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o 

processo com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045663-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FATIMA TEREZINHA DA ROSA (AUTOR(A))

SANDRA QUINTERO (AUTOR(A))

VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDNA GARCIA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE AMORIM (AUTOR(A))

ELIZEU MARTINS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA ROSA MARTINS (AUTOR(A))

DELCINO DE FREITAS (AUTOR(A))

JAQUECIANE PAULA DE CARVALHO (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO R DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045663-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELCINO DE FREITAS, FATIMA TEREZINHA DA ROSA, SEBASTIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA, EDNA GARCIA, SANDRA QUINTERO, VERA LUCIA 

ALVES DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA ROSA MARTINS, ELIZEU 

MARTINS, JOSE CARLOS DE AMORIM, CARLOS ALBERTO R DE 

OLIVEIRA, JAQUECIANE PAULA DE CARVALHO REU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos. Verifica-se que os documentos trazidos aos 

autos não se mostram suficientes para comprovar que Edna Garcia (ID 

24843669) e Vera Lucia (ID 24844036) são as reais proprietárias dos 

supostos imóveis segurados, desse modo, intime-se os autores para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, procedam a juntada da matrícula do imóvel, 

termo de quitação e autorização de escritura, ou outro documento que 

comprove a propriedade das partes em relação aos imóveis, sob pena de 

indeferimento. Intime-se ainda a parte autora para que, no mesmo prazo, 

comprove a hipossuficiência de Carlos Alberto, tendo em vista que o 

documento juntado em ID 27326497 não é capaz de comprová-la, sob 
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pena de indeferimento da benesse. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005808-51.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICAEL GALHANO FEIJÓ OAB - MT5935-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ZUCKER OAB - MT307126-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0005808-51.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME EXECUTADO: 

ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A Vistos. Observa-se 

que a parte exequente apresenta discordância quanto ao montante 

devido, em razão da forma de atualização da dívida. Assim, a fim de evitar 

nulidade processual, determino a remessa dos autos à contadoria judicial 

para apuração do débito. Deverá o expert proceder à atualização da 

dívida até a data do bloqueio realizado (ID 25941374), devendo ser 

descontado o valor de R$400.000,00, e havendo saldo remanescente, 

atualize-se até a data do cálculo. Ressalta-se que deverá o expert 

atentar-se a data de eventual pagamento/penhora/depósito, anterior ao 

acima mencionado, realizado pelo executado, devendo o referido valor ser 

descontado, e havendo saldo remanescente, atualizado de acordo com os 

consectários legais. Com o retorno dos autos, as partes deverão se 

manifestar sobre o cálculo apresentado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003708-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA PEREIRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003708-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVINA PEREIRA DE BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Visto. A parte 

autora requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, contudo não apresentou declaração de hipossuficiência, nem 

mesmo documentos que comprovassem a impossibilidade de arcar com as 

custas processuais. Assim, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc., que apresentem a sua renda atual, ou proceder o 

recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003451-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETE SANTIAGO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003451-12.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA LIZETE SANTIAGO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0057469-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0057469-73.2015 Vistos. Observa-se que as partes divergem quanto 

ao montante devido, em razão da forma de atualização da dívida. Assim, 

para saber se há ou não excesso de execução, determino a remessa dos 

autos à contadoria judicial para apuração do débito. Deverá o expert 

observar os julgados processo que condenou a requerida ao pagamento 

de dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido 

monetariamente pelo INPC da prolação do acórdão (id. 25783470), 

21.03.2018, com juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso, 

14.11.2015, (id. 25783377) e honorários advocatícios em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Deverá o expert observar, ainda, os 

depósitos realizados pela requerida através dos ids. 25783458, pág. 06 e 

25783476, pág. 02, nas datas respectivas de 13.07.2017 e 13.06.2018, 

que deverá ser abatido do cálculo. Com o retorno dos autos, as partes 

deverão se manifestar sobre o cálculo apresentado, no prazo de dez dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003009-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELI SOLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003009-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELI SOLETTI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. 

Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 

5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
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estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002853-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIMAR NERY DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MINORU TSUZUKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002853-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANIMAR NERY DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: MILTON 

MINORU TSUZUKI Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 

99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021851-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLDSON GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Converto o julgamento em diligência. Intime-se o autor para 

apresentar o contrato de compra e venda firmado com a ré, vez que o do 

arquivo de Id. 4299958 é apenas o quadro de resumo e não contém as 

cláusulas contratuais discutidas e o outro contrato é o firmado com a 

Caixa Econômica Federal, no prazo de cinco dias. Após, volte-me 

concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003075-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO VICTOR HIDENOBU HASHIMOTO LEITE (REQUERIDO)

NATALIRDES NEVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003075-26.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: SAL 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP, PAULO VICTOR HIDENOBU 

HASHIMOTO LEITE, NATALIRDES NEVES DE CAMPOS Vistos. Proceda-se 

à exclusão da empresa Sal Locadora de Veículos LTDA do polo passivo, 

vez que se tratando de Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica, não deverá esta figurar como parte. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar sua 

petição inicial aos requisitos do artigo 319 do NCPC, precisamente em 

relação ao inciso V (o valor da causa), sob pena de indeferimento da 

inicial. 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 CPC). Para apreciação do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica com relação aos sócios da 

empresa executada, intime-se a parte autora/interessada para, no prazo 

de 15 dias, providenciar a juntada de ficha cadastral da empresa 

registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato 

societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa (na 

atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados 

e documentos que entenda pertinentes. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003435-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003435-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAYNA FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034916-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMAR FRANCISCO RIBAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCIANA TINOCO DA SILVA RIBAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ORIONE NETO OAB - MT3606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTGATE LAKES, LLC (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0034916-2016 Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de id. 

25813346, substituo a tradutora pública nomeada através do id. 28513290 

pela Sra. Maria Cristina de Carvalho Sousa Piloni, podendo ser localizada 

na Rua Veiga Cabral, n. 126, Bairro Dom Aquino, nesta Capital e contatada 

pelo Telefone: 3322-7063, 99924-3013 e 3028-7063, devidamente 

cadastrada junto a Junta Comercial do Estado, para, apresentar proposta 
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de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, que serão arcados pelos 

autores. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000184-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO DELUQUI OAB - 034.285.911-00 (REPRESENTANTE)

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR OAB - MT13294-O (ADVOGADO(A))

TARYNI MARCELLY MORENO DE ASSUNCAO TENUTA OAB - MT11993-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO BORGES SAMPAIO OAB - MT16246-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a)/autor para, no prazo de 15 dias, querendo, 

apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037997-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO VITORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0037997-23.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WASHINGTON LUIZ ALVES DO NASCIMENTO VITORIO EXECUTADO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os pagamentos realizados. 

Após, voltem-me os autos conclusos. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049717-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049717-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO SILVA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/03/2020, às 13h30min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002909-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002909-91.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIENE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/03/2020, às 

13h30min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043772-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VICTOR DOMINGUES SPOLADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043772-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILLIAM VICTOR DOMINGUES SPOLADORE REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/03/2020, às 13h45min 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). 
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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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003473-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA KARLA DA SILVA MASTELARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003473-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THALYTA KARLA DA SILVA MASTELARI REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/03/2020, às 

13h00min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003312-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALFREDO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003312-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO ALFREDO DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/03/2020, às 12h45min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003042-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003042-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NARCISO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Designo o dia 25/03/2020, às 14h00min 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. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003091-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MATIAS TEODORO LINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003091-77.2020.8.11.0041. 

AUTOR(A): SANDRA MATIAS TEODORO LINO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 25/03/2020, às 

12h30min 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. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DOS SANTOS AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS MACHADO PARREIRA OAB - RO8097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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Visto. Designo o dia 25/05/2020, 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). 

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. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034645-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DA SILVA BAPTISTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1034645-35.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 51.606,13 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO 

Endereço: AC SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, km 18, RODOVIA 

CORONEL PALMIRO DE BARROS, S/N, FRONTEIRA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-970 POLO PASSIVO: Nome: VILMAR DA 

SILVA BAPTISTA Endereço: RUA SANTA GENOVEVA, (LOT JD 

AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-070 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais e Materiais, distribuída 14/11/2017, ajuizada 

por Francisco Alves de Araújo, pessoa física, mecânico, inscrito no CPF 

sob o n. 617.464.529-00, residente e domiciliado na Zona Rural, no 

município Santo Antônio do Leverger, MT, em face de Vilmar da Silva 

Batista, pessoa física, inscrito no CPF n. 474.113.411-34, residente e 

domiciliado na Rua Santa Genoveva, n. 12, quadra 12, apto 303, bloco 01, 

Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT. Alega o requerente ter dado ao 

requerido seu antigo veículo automotor, para que o mesmo assumisse a 

dívida, objeto da presente demanda, de marca FIAT/UNO MILE FIRE, 

espécie/tipo: PAS/AUTOMÓVEL, ano /fabr: 2002, placa JZN-4317, cor: 

AZUL, renavam n.º 00784595747, certificado: 01138704515, veículo este 

com Alienação fiduciária pelo BV FINANCEIRA , pelo valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais). A parte autora informa ter passado a 

documentação ao requerido, e este se comprometeu em assumir toda a 

dívida em relação ao pagamento, conforme BOLETIM DE OCORRENCIA n. 

2017.159900. O requerente ainda destaca, que pagou 26 parcelas e o 

requerido ficou de assumir 22 parcelas finais. Ocorre que na ocasião do 

negócio, o réu assumiu o compromisso de quitar o veículo e proceder a 

imediata transferência do bem. Segundo o requerido, a promessa não foi 

cumprida e o veículo permanece registrado em nome do autor até os dias 

atuais, lhe causando grandes transtornos. Desse modo, destaca o 

requerente, ter ficado com seu crédito abalado por não conseguir obter 

novos financiamentos, bem como implicações com o Imposto de Renda. 

Requer o requerente, que o veículo seja devidamente quitado junto a 

financeira banco BV FINCANCEIRA, sob pena de multa diária astreinte, 

bem como que o mesmo seja transferido junto ao DETRAN/MT para nome 

diverso do nome do autor, e a condenação do réu a proceder o 

pagamento (reparação dos danos morais e materiais sofridos pela autora). 

DECISÃO:Vistos. Primeiramente, em face da implementação do Sistema 

INFOJUD, proceda-se a consulta do endereço do requerido, cuja 

informação segue anexa a esta decisão. Realizada a consulta e sendo 

constatado endereço diverso dos autos, expeça-se mandado de citação, 

nos termos da decisão inicial, voltando-me concluso para redesignação de 

audiência de conciliação. Na hipótese de ser encontrado o mesmo 

endereço constante dos autos, onde a ré não foi localizada, encontra-se 

presente a hipótese prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo 

perfeitamente cabível a citação por edital. Cite-se por edital os requeridos, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. 

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a 

revelia dos requeridos. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 24 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito. DECISÂO: Vistos. 

Recebo a emenda de Id. 11537062, assim proceda-se a alteração do valor 

da causa para R$ 51.606,13. Designo o dia 23/04/2018, 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 (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito. 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, SANDRINE LUCIANA COSTA 

GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014410-89.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA RIBEIRO BORGES (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0014410-89.2002.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IRACEMA RIBEIRO BORGES, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de Liquidação de 

Sentença por Arbitramento, para apurar o valor devido a titulo de danos 

materiais despendidos pela exequente. O perito nomeado apresentou 

laudo conforme ID 25779708 a ID 25779710, tendo o exequente requerido 

complementação desse, apresentando quesitos suplementares (ID 

25779815 – Pág. 2/4). Já o executado apresentou discordância ao laudo, 

requerendo a desconsideração do valor apurado denominado “taxa 

extrato” devido à ausência de nexo causal com os fatos, bem como 

quanto ao valor denominado “saldo Itaú”, vez que esse permaneceu na 

conta da exequente (ID 25779712 – Pág. 3 a ID 25779814). Houve a 

intimação do perito para se manifestar quanto aos esclarecimentos 

requeridos pela exequente, tendo esse apresentado laudo pericial 

complementar, conforme ID 25779824 a ID 25779825. As partes foram 

intimadas a se manifestarem, tendo a parte exequente concordado com os 

valores apurados no laudo complementar e requerido à intimação da 

executada para pagamento (ID 26324235). Por sua vez, a parte executada 

aduz que os parâmetros utilizados para se chegar ao valor devido foram 

apresentados somente pela exequente, o que os torna indevidos, 

apresentando cálculo com o valor que entende devido (ID 25779828 a ID 

25779874). Decido. A Liquidação por Arbitramento, espécie de liquidação 

prevista em nosso Código de Processo Civil, foi estipulada quando se 

entender que o quantum debeatur só poderá ser obtido por meio da 

realização de uma perícia a respeito da condenação já estabelecida na 

sentença ilíquida. No caso em tela, os danos materiais despendidos pela 

autora devido à devolução de cheques foram apurados pelo perito, 

englobando juros de cheque especial, taxas pela devolução e demais 

encargos bancários. Quanto ao pedido do executado, tem-se que o valor 

apurado a título de “taxa extrato” é devido, vez que engloba os encargos 

bancários despendidos pela exequente devido a ocorrência dos fatos, 

conforme disposto em sentença. No mais, quanto à desconsideração do 

valor descrito como “saldo Itaú”, vê-se que o perito detalhou sua inclusão 

no cálculo devido à possibilidade de aplicação financeira pela exequente 

no período em que arcou com o ônus de juros do cheque especial, vez 

que o valor foi utilizado para cobertura dos pagamentos descobertos 

devido à devolução do cheque, conforme quesitos nº 3 e nº 7 do laudo 

principal, o que por si só, descaracteriza o pedido do executado. Assim, 

verifica-se que a parte da sentença que está posta em liquidação são os 

prejuízos materiais e despesas processuais (ID 25779330), os quais 

foram apresentados pelo expert, ressaltando-se que o valor de R$78,25 

encontra-se detalhado no laudo complementar, referente às aplicações 

financeiras relativas aos cheques devolvidos. Desse modo, declaro líquido 

o crédito em favor do exequente, a título de danos materiais e despesas 

processuais, o valor de R$ 14.082,87 + R$78,25, até a data do cálculo 

elaborado pelo expert, o qual deverá ser devidamente atualizado pelo 

exequente, corrigido pelo índice INPC, e acrescido de juros de mora 

simples de 1% ao mês, tendo como parâmetro inicial a data do cálculo do 

perito. Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar memorial do cálculo do seu crédito, observando-se o exposto 

acima. Com a juntada do referido cálculo, intime-se a parte executada 

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), tudo sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013737-18.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI (EXEQUENTE)

JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONILDO GOMES CAMPOS OAB - MT3302-O (ADVOGADO(A))

Silvano Macedo Galvão OAB - MT4699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0013737-18.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WAGNER ANTONIO TRONDOLI MATRICARDI, JOANA DARC LIMA SOARES 

MATRICARDI EXECUTADO: IVANILDE DE QUEIROZ BEZERRA Visto. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivanilde de Queiroz 

Bezerra, aduzindo erro material na decisão de ID 25812781, referente à 

atribuição de efeito suspensivo. 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 o equívoco alegado, assim ACOLHO 

os embargos de declaração de ID 25812782, passando a decisão a 

constar da seguinte forma: “Diante dos relevantes fundamentos e 

mediante a caução ofertada em espécie, recebo a impugnação ofertada 

no efeito suspensivo (...)” No mais permanece a decisão tal como lançada. 

Intime-se a executada/impugnante para efetuar o depósito judicial, 

conforme determinado na decisão mencionada, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após, volte-me concluso para deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009980-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRAGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ELIAS DA CUNHA OAB - MT12086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0009980-06.2016 Vistos. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. A ré, 

Domani Distribuidora de Veículos Ltda., oferece contestação através do 

documento de id. 25766083/25766088, arguindo em prejudicial de mérito a 

ocorrência da prescrição, sob argumento de que o suposto inconveniente 

em 06.05.2010 e a ação somente foi proposta em 18.03.2016, após 

transcorrido o prazo prescricional de 5 anos. A corré, FCA Fiat Crysler 

Automóveis do Brasil S.A., apresenta contestação ( id. 

25766094/25766195) alegando em prejudicial de mérito a decadência do 

direito da autora, vez que decorreu o prazo de 90 (noventa) dias previsto 

no art. 26 do CDC, para reclamar por suposto vício aparente do veículo de 

produtos duráveis. Impugna o valor da causa, afirmando que o valor 

correto seria R$ 137.906,80 por ser o valor econômico pretendido. Réplica 

às contestações através dos ids. 25766197/25766202. Inicialmente, 

quanto a prejudicial de mérito, sem maiores delongas, o prazo é de 5 

(cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, considerando que houve a 

citação válida na ação ajuizada no perante o 2º Juizado Cível de Cuiabá, 

conforme documentos de id. 25766431, pág. 03 a 25766433, causa de 

interrupção da prescrição, o reinicio da contagem do prazo prescricional 

se dá com o trânsito em julgado da sentença sem mérito que reconheceu a 

incompetência do juizado especial, assim considerando que o transito em 

julgado ocorreu em 19.03.2014, e a presente ação foi proposta em 

17.03.2016, portanto dentro do prazo prescricional, pelo que rejeito a 

prejudicial de mérito. Nesse sentindo: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO (ART. 205, § 5º, I, CC) – INTERRUPÇÃO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202, I, CC – A CITAÇÃO VÁLIDA EM 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSTITUI CAUSA 

INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. A natureza da presente ação demanda a aplicação do 

prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 205, § 5º, I, do 

Código Civil. 2. Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 

a citação válida em processo posteriormente extinto sem resolução de 

mérito acarreta a interrupção da prescrição, cujo prazo tem reinicio de 

contagem com o trânsito em julgado do processo em que ordenada. 3. 

Desta forma, a pretensão inaugural não se encontra fulminada pela 

prescrição. 4. Recurso não provido.”(TJMS. Apelação Cível n. 

0801693-84.2013.8.12.0045, Sidrolândia, Mutirão - Câmara Cível II - 

Provimento nº 391/2017, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 13/07/2017, p: 

14/07/2017) Negritei e grifei. Quanto a impugnação ao valor da causa, 

considerando que a ação foi proposta na vigência do CPC de 1973, o 

autor deveria ter indicado como valor da causa, a importância que 

pretende a título de ressarcimento do automóvel, dano moral e material, 

nos termos dos artigos 258 e 259, II do CPC/73 que estipulava que a toda 

causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que o pedido não tenha 

conteúdo econômico imediato, acolho o presente incidente de impugnação, 

ao que determino a alteração do valor da causa para R$ 137.906,80, 

proceda-se as alterações necessárias. Nesse sentido: “AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO 

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA – DANOS MORAIS - ESTIMATIVA NA INICIAL - 

PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - ART. 258 DO CPC/73 - MONTANTE 

QUE DEVE SER COMPUTADO NO VALOR DA CAUSA - PAGAMENTO DAS 

CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA MOMENTÂNEA - INOVAÇÃO RECURSAL - 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE 

PONTO NÃO PROVIDO. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao 

do interesse econômico em discussão (AgRg no Ag 680.522/RJ). O valor 

estimado da causa, na petição em que se pleiteia indenização por danos 

morais, não pode ser desprezado, devendo ser considerado como 

conteúdo econômico desta. Aplicação do art. 258 do Código de Processo 

Civil (AgRg no REsp 1459020/SC). [...]”(TJMT, Agravo de Instrumento 

0040253-91.2016.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 

13/05/2016) Quanto a prejudicial de mérito: a decadência trata-se de 

matéria que não pode ser objeto de apreciação nesta fase processual, 

pois somente após a produção das provas é que será possível analisar as 

questões relativas ao alegado vício redibitório e o momento em que o autor 

tomou conhecimento do defeito, bem como se se tratava de vício oculto ou 

não, assim deve ser analisa em conjunto com o mérito. Houve a inversão 

do ônus da prova através da decisão de id. 25765850. Fixo como quesitos 

do juízo: se seria possível identificar o defeito no automóvel no momento 

da entrega; qual o momento em que o autor constatou a existência do 

alegado vício; se o defeito no veículo é decorrente do mau uso pelo 

requerente; se o bem encontra-se inadequado e impróprio para o fim que 

se destina; se houve depreciação do automóvel em razão dos defeitos 

alegados e quais os danos sofridos pelo requerente. DEFIRO a produção 

de prova pericial postulada pela requerida, FCA Fiat Chrysler, que deverá 

se de forma indireta, e nomeio como perito do Juízo a Real Brasil 

Consultoria Ltda., na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da 

saúde, CEP 78.050.000, Cuiabá-MT, independentemente de compromisso 

(art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem 

quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do 

CPC. Após, intime-se o Perito Judicial para apresentar, no prazo de 05 

dias, proposta de honorários, e contatos profissionais, em especial 

endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações, conforme 

determina o artigo 465, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão 

pago pela requerida FCA Fiat Chrysler (art. 95, NCPC considerando que 

postulou pela realização da mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo 

de trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria 

discutida de direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral 

pretendida. Após, cumprida as determinações acima, bem como 

apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 

15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041210-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SANTANA DE FARIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0041210-66.2016 Vistos. Primeiramente, verifica-se que em razão da 

renuncia do advogado constituído pelo requerido (id. 25766401, pág. 

03/05), foi determinada a intimação pessoal desta para regularizar a 

representação processual (id. 25766402), no entanto, a correspondência 

expedida foi devolvida com a observação “mudou-se” (id. 25766403, pág. 

03). Ressalte-se que é obrigação das partes manter o endereço 

atualizado nos autos, pois a parte que muda de endereço sem comunicar 

ao juízo, impossibilitando sua intimação para promover o andamento do 

feito, deve arcar com o ônus da sua desídia. Assim dispõe o artigo 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil: “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 da 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.” (grifei) Além de ser presumida válida a intimação da 

parte ré, o artigo 76, § 1º, II, do CPC estabelece que verificada a 

incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o 

juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja 

sanado o vício, mas o réu será considerado revel, se a providência lhe 

couber. Assim, decreto a revelia do requerido, todavia, observa-se que, à 
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época da apresentação da contestação, o réu encontrava-se 

representado pelo advogado subscritor da peça processual, sendo que a 

revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de 

fato formuladas pela parte autora se o abandono processual ocorreu após 

a apresentação da peça contestatória. No mais, obedecendo a sistemática 

do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o 

presente feito. A requerida apresenta contestação ( id. 

25766237/2576697) alegando em preliminar a falta de interesse de agir, 

vez que prestou toda a assistência odontológica necessária a autora, 

afirmando que a prótese foi implantada corretamente e os materiais são de 

ótima qualidade. Aduz, ainda, a inépcia da inicial, vez que os fatos não 

decorrem do pedido. Réplica a contestação através do id. 25766399. 

Decido. Inicialmente, quanto a inépcia da inicial vez que a narração dos 

fatos não decorre logica na conclusão, considerando que a parte autora 

foi precisa na narração dos fatos ocorridos e a conclusão lógica que a 

levou a postular pela indenização por danos morais e materiais, em juízo, 

afasto esta preliminar. Quanto a preliminar de inépcia da inicial pela falta de 

interesse de agir, vez que prestou toda a assistência odontológica 

necessária a autora, afirmando que a prótese foi implantada corretamente 

e os materiais são de ótima qualidade, por estas alegações estarem 

entrelaçada com o mérito receberá analise em conjunto. O ônus da prova 

foi invertido através da decisão de id. 25766233. DEFIRO a produção de 

pericial postulada pela autora (id. 25766401, pág. 01/02) e nomeio como 

perito do Juízo o dentista Reynaldo Leite Martins Junior, podendo ser 

contatado pelo Telefone: 65-99619-4005, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC É válido 

registrar que no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Desta forma, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, e de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, 

em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pelo requerido. 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 do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a parte requerida deverá ser intimada pessoalmente 

para efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser 

intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. No mais, sendo a 

matéria discutida de direito e fatos provados por documental, indefiro a 

prova oral pretendida pelas partes. Após, cumprida as determinações 

acima, bem como apresentado o laudo pericial manifestem-se as partes no 

prazo de 15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para 

sentença. Intime-se e Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034380-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS GIRAO CAVALCANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0034380-84.2016 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. A parte 

ré, Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., apresenta contestação 

através do id. 25849212/25849222, arguindo, preliminarmente, a 

ilegitimidade passiva considerando que o autor alega atraso na resolução 

dos defeitos do veículo, que não foi ocasionando pela requerida, mas sim 

em razão da indisponibilidade no estique da fabricante Ford das peças 

necessárias para a conclusão do serviço, sendo de responsabilidade da 

corré Ford Company Brasil, somente seria responsável caso não fosse 

possível a identificação do fabricante. A corré, Ford Motor Company 

Brasil, apresenta contestação através do documento de id. 

25849235/25849492, sem preliminares Réplicas às contestações através 

dos ids. 25849494/25849495. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva 

da ré, Saga Pantanal, verifica-se que é concessionária autorizada pela 

Ford Motor Company Brasil Ltda., e realizou alguns reparados do veículo 

conforme documentos acostados a inicial, segunda o autor não solucionou 

os problemas, além do que foi a concessionária responsável pela venda 

do bem objeto da demanda, restando demonstrado a princípio, a 

legitimidade da requerida para figurar no polo passivo da ação, pelo que 

rejeito a preliminar. Fixo como pontos quesitos do juízo: se seria possível 

identificar o defeito no automóvel no momento da entrega; qual o prazo 

para a solução dos defeitos do automóvel; se o defeito no veículo é 

decorrente do mau uso pelo requerente; se o bem encontra-se 

inadequado e impróprio para o fim que se destina e quais os danos 

sofridos pelo requerente. Verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do autor em 

relação às rés, 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. DEFIRO a produção de prova pericial 

postulada pela requerida, Ford Brasil (id. 25849499) e nomeio como perito 

do Juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., na pessoa de seu 

responsável técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de 

Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, CEP 78.050.000, 

Cuiabá-MT, independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC). 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Após, intime-se o 

Perito Judicial para apresentar, no prazo de 05 dias, proposta de 

honorários, e contatos profissionais, em especial endereço eletrônico para 

onde serão dirigidas as intimações, conforme determina o artigo 465, § 2º 

do Novo Código de Processo Civil. Com a proposta nos autos, intimem-se 
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as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 

3º, NCPC), sendo que os honorários serão pago pela requerida Ford Brasil 

(art. 95, NCPC considerando que postulou pela realização da mesma. O 

laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 

1°). Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0024932-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - 002.277.348-74 

(REPRESENTANTE)

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE AGUIAR OAB - MT5668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE VESTIBULAR - 

EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0024932-53.2017.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA 

REQUERIDO: SIDNEY FARINA - SISTEMA VIP DE ENSINO MEDIO E PRE 

VESTIBULAR - EPP Visto. Trata-se de Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica oposto por Ieda Aparecida Leite de Almeida 

Caldeira, em face de Sidney Farina Sistema Vip de Ensino Médio e Pré 

Vestibular, onde se pretende o reconhecimento de grupo econômico entre 

essa e as empresas executadas no processo principal de nº 

6565-64.2006, assim como a consequente possibilidade de atingir o 

patrimônio da mencionada empresa, sob a alegação de exaurimento dos 

meios possíveis para localização de bens das pessoas jurídicas 

executadas, a fim de satisfazer a obrigação. Foi determinada a citação da 

empresa ré para manifestação e apresentação de provas cabíveis, a qual 

se manifestou conforme ID 25813358. A exequente apresentou resposta à 

manifestação através do ID 25813362. Decido. Primeiramente, ressalta-se 

a desnecessidade de instrução probatória, vez que devidamente 

apresentados pelas partes os documentos que entendem necessários, 

pelo que procedo à análise do pedido. É necessário consignar que a 

desconsideração da personalidade jurídica, (disregard of legal entity) é 

medida aplicável pela Teoria Maior em caso de abuso da personalidade 

jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial (art. 50 do CC), ou pela Teoria Menor diante do inadimplemento 

e falta de bens para responder por obrigações perante o consumidor (art. 

28 do CDC). Confiram-se os respectivos artigos: “Art. 50 - CC. Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” “Art. 28 - CDC. O juiz poderá desconsiderar a 

personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 

de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração.” No caso em tela, a exequente alega 

que há confusão patrimonial, dado que a empresa ré integra o mesmo 

grupo econômico que as executadas do feito principal, pelo que faz-se 

necessária sua inclusão no polo passivo da demanda principal. Pois bem. 

Em análise ao petitório, verifica-se que a exequente aduz que a executada 

Escola do Farina Ltda. encontra-se com situação cancelada, tendo sido 

sucedida pela empresa Sidney Farina Sistema Vip de Ensino Médio e Pré 

Vestibular, ora ré. Contudo, apresenta tão somente documentação 

referente a Sidney Farina Junior – ME, segunda executada do feito 

principal, inclusive mencionando o CNPJ concernente a referida empresa. 

Assim, levando-se em consideração os documentos apresentados, vê-se 

que não há provas suficientes a possibilitar o reconhecimento de grupo 

econômico entre Sidney Farina Junior – ME e Sidney Farina Sistema Vip de 

Ensino Médio e Pré Vestibular, vez que tratam-se de empresas que 

exercem atividades distintas, sendo estabelecidas em locais diferentes, 

não possuindo sequer os mesmos sócios. Do mesmo modo, ainda que não 

haja nestes autos os documentos referentes à empresa executada Escola 

do Farina Ltda. (CNPJ: 02.938.183/0001-16), verifica-se, através da 

documentação presente no feito principal, que tratam-se de empresas que 

não possuem os mesmos sócios, são estabelecidas em locais diferentes, 

possuindo apenas semelhança entre as atividades desempenhadas, o 

que, por si só, não caracteriza existência de grupo econômico entre a 

mencionada empresa e Sidney Farina Sistema Vip de Ensino Médio e Pré 

Vestibular. Assim, tem-se que as provas colacionadas aos autos são 

insuficientes a comprovação da existência de grupo econômico entre as 

empresas, o que impossibilita a desconsideração da personalidade jurídica 

e inclusão dessa no polo passivo da demanda principal. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. 

GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. FALTA DE INDÍCIOS. UNIDADE GERENCIAL. IDENTIDADE DE 

ENDEREÇO. SEMELHANÇA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A desconsideração da 

personalidade jurídica só pode ser realizada quando comprovado nos 

autos a existência de fraude, mediante abuso de direito, desvio de 

finalidade ou confusão patrimonial entre a Empresa executada e a 

supostamente sucessora. 2. A unidade gerencial, identidade de endereço 

e a semelhança de atividade econômica desenvolvida, só podem ser tidas 

como fundamento da sucessão empresarial, bem como da existência de 

grupo econômico, caso hajam indícios contundentes nos autos que 

comprovem tal situação. 3. Recurso improvido.” (TJ-AM 

40047527120148040000 AM, Relator: Maria das Graças Pessoa 

Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível) 

Ademais, verifica-se do feito principal que houve a intimação das 

executadas para pagamento voluntário, tendo o prazo decorrido sem 

manifestação, pelo que houve a tentativa de penhora online através do 

sistema Bacenjud, a qual restou infrutífera. Assim, logo após a resposta 

negativa da penhora, a exequente interpôs o presente incidente, o que 

revela que não houve o esgotamento dos meios possíveis de localização 

de bens das devedoras, de modo a caracterizar a insolvência das 

executadas. Ante o exposto, REJEITO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica interposto. Trasladando-se cópia ao feito principal 

(nº 6565-64.2006). Com o trânsito em julgado da presente decisão, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018132-92.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE BORGES DE SOUZA GALDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO MARINGA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER TADEU YAMADA OAB - PR19012-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA BORGES OAB - MT26561-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0018132-92.2006.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDIANE BORGES DE SOUZA GALDINO EXECUTADO: RODOVIARIO 

MARINGA LTDA Vistos. O executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença espontaneamente, aduzindo a iliquidez da 

sentença e, caso não seja acatado, o excesso de execução (ID 25885582 

a ID 25885585). A impugnada/exequente se manifesta ID 25885589 a ID 

25885643, rebatendo os argumentos apresentados e pugnando pelo 

prosseguimento do feito. Decido. Verifica-se que a sentença de ID 

25885494 e ID 25885495 possui parte líquida e outra ilíquida, assim, acolho 
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parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange a 

necessidade de liquidação de parte da sentença. Quanto à parte líquida, 

intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 

total do débito referente às despesas com o funeral, 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). No mais, tem-se 

que quanto à condenação da executada em danos morais, deve ser 

abatido do valor total da indenização o valor referente ao seguro 

obrigatório DPVAT, conforme determinado em acórdão (ID 25885521). 

Assim, faz-se necessária a apresentação de documentos dos herdeiros 

do falecido, bem como apuração do valor total do seguro obrigatório à 

época do sinistro, pelo que necessária à liquidação da sentença. Deste 

modo, a parte ilíquida da sentença determinou que a executada pagasse o 

valor dos danos morais, com abatimento do valor correspondente ao 

seguro obrigatório devido; pensão alimentícia; ressarcimento do veículo 

sinistrado; custas e despesas processuais sobre o valor da condenação; 

sendo que os valores serão apurados em liquidação de sentença. Assim 

com base no art. 509, § 1º do CPC, intime-se o exequente para proceder 

ao pedido de cumprimento de sentença da parte ilíquida, autuando em 

autos apartados/associados. Após volte-me concluso para deliberações. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013041-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO DE FREITAS FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Vê-se que o processo não está apto para julgamento. Assim, 

obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, 

passo a sanear o presente feito. A preliminar de carência da ação se 

confunde com o mérito e com ele será enfrentado. Não havendo 

irregularidades e estando o processo em ordem, dou ele por saneado. 

Defiro o pedido da autora de prova documental, assim, intime-se ela para 

apresentar os exemplares do material produzido ao réu/embargante no 

pleito eleitoral de 2014, os quais poderão ser digitalizados/fotos etc., e 

juntados no processo, no prazo de quinze dias. Defiro ainda a expedição 

de ofício ao TRE, para que disponibilize o relatório completo da prestação 

pública de contas eleitorais do réu/embargante (Pleito 2014). 

Apresentados os documentos, intimem-se as partes para se 

manifestarem, em quinze dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030206-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030206-44.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Expeça-se alvará, conforme 

postulado pela parte autora, para levantamento do valor incontroverso. No 

mais, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o pagamento remanescente realizado, conforme 

comprovante de ID 28151553. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034345-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO AGOSTINHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034345-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO AGOSTINHO DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone 

nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 
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(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035011-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONI FREITAS LAURENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035011-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONI FREITAS LAURENTINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone 

nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028580-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ROSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1028580-53.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE FATIMA ROSA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LÍDER Visto. DEFIRO a 

prova pericial postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, 

Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 
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Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037586-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATILIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037586-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ATILIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a 

prova pericial postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro 

Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027290-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CONCEICAO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027290-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO CONCEICAO DOS REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro 

Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 
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Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027449-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PASSONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027449-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDEMIR PASSONI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial postulada 

pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 

3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023706-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023706-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELSO PEREIRA NETO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – 

Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e 

(65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo 

de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 
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Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024531-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024531-66.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADEMIR CARLOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone 

nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018626-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBESSEN PIRES CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018626-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IBESSEN PIRES CORREA FILHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro 

Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 
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o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032924-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032924-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLAN LOPES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio 

como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom 

Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 

99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028431-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028431-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALTEIR TAVARES DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – 

Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e 

(65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo 

de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 
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determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028815-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDI MARCELINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028815-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NALDI MARCELINO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO 

CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone 

nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028778-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DOS SANTOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028778-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAMILA DOS SANTOS CORREA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida 

Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 

99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 
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compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029530-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL LEMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029530-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURIVAL LEMES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

dias, apresente impugnação à contestação. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte autora, e nomeio como perito o Dr. MARCOS 

BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo ser encontrado no consultório 

localizado no Hospital Sotrauma – Avenida Dom Aquino, n. 355, Bairro 

Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 99981-8057, o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048445-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA CRUZ FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1048445-62.2019 Visto. Verifica-se que o autor se manifesta id. 
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28154767 informando que a ré emitiu, novamente, faturas excessivas nos 

meses de novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nos valores, 

respectivamente, de R$ 407,41, R$ 544,57 e R$ 557,26, o que não condiz 

com a sua realidade, pretendendo a suspensão destas fatura e que a ré 

abstenha de realizar o desligamento de água. Diante da concordância da 

requerida com o aditamento da liminar (id. 28619849) e da continuidade 

das faturas com aumento significativo, estendo a medida concedida 

através do id. 25653957, para as contas dos meses novembro, dezembro 

de 2019 e janeiro de 2020. Assim, intime-se, pessoalmente, a ré, Cab 

Cuiabá S.A. – Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto, 

para que se abstenha de efetuar o corte de fornecimento de água da 

residência do autor, acerca dos débitos novembro, dezembro de 2019 e 

janeiro de 2020, e caso suspenso, que restabeleça o fornecimento, no 

prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. No mais, os comprovantes de id. 28154893 tratam-se de 

recolhimento de custas judiciais, e não de depósito judicial como 

determinando na decisão inicial, assim intime-se a parte autora para 

cumprir a decisão de id. 25653957, efetuando o depósito judicial de todos 

os mês discutidos, no valor da média das três últimas faturas que 

possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de revogação da liminar. Após, aguarde-se a audiência designada. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031505-15.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FREIRE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT12144-O (ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0031505-15.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FERNANDA FREIRE DE SOUZA EXECUTADO: WSM - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos. Intime-se a executada para 

satisfazer a obrigação de baixar o gravame existente sobre o imóvel da 

exequente, devendo comprovar a baixa no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento 

injustificado da medida (art. 536, §1º, NCPC). Fixo o patamar da penalidade 

em R$ 10.000,00. Defiro o pedido de ID 27273026, assim expeça-se alvará 

em favor da parte exequente para levantamento da quantia bloqueada em 

ID 27121166. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015202-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MENDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015202-35.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILLIAN MENDES FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o pagamento voluntário realizado (ID 19969876). Intime-se 

o executado para que, também no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o 

pagamento dos 50% restantes a título de honorários periciais, conforme 

determinado na decisão de ID 10065945. No mais, expeça-se alvará em 

favor do perito para levantamento da quantia depositada em ID 10462536. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006730-92.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO THEODORO JUNIOR OAB - MG7133-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO OAB - MT17639-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

MARCELA MARTINS DOS PASSOS OAB - MT24603-B (ADVOGADO(A))

ALAERCIO MAURO DA SILVA OAB - MT20296-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0006730-92.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: 

INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: RONDISBEL RONDONOPOLIS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA Vistos. Intimado a se manifestar acerca da decisão e cálculo de ID 

25923395, o executado apresentou impugnação ao cálculo, quanto ao 

termo inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios, bem 

como quanto à manifestação da exequente (ID 25923422 a ID 25923423). 

Pois bem. Verifica-se que quanto ao termo inicial da correção monetária, 

em se tratando de título executivo de dívida líquida e certa, incide desde o 

vencimento desse[1], neste caso, 31/03/1998, conforme ID 25923030 – 

Pág. 3. Nesse sentido: “APELAÇÃO DUPLICATA MONITÓRIA 

PROCEDIMENTO INTERESSE PROCESSUAL JUROS DE MORA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. - Duplicata que é título causal, exigível, a despeito da falta de 

aceite, diante da apresentação de documento hábil do negócio subjacente 

(art. 15, II, b, da Lei 5.474/68) requisitos cumulativos que permitiriam a 

execução; - Autora que manejou procedimento monitório (art. 1.102-A, do 

CPC), fundado em duplicatas, cuja higidez foi demonstrada por meio das 

notas fiscais com assinatura de recebimento e confessada pela ré 

ausência de protesto que denota a utilidade do procedimento adotado 

(interesse processual); - Interesse de agir não há carência de ação na 

hipótese de adoção do procedimento monitório, em detrimento da ação de 

execução de título extrajudicial, fundado em título cuja força executiva é 

questionável ausência de prejuízo ao embargante, ampla defesa 

assegurada precedente; - Correção monetária de duplicatas vencidas 

(configuram títulos líquidos e certos art. 1º, §1º, Lei 6.899/81) que tem 

como termo inicial o vencimento do título; - Juros de mora relação negocial, 

aplicação do disposto no artigo 219, do CPC, termo inicial citação nos 

autos da ação monitória precedentes. Recurso Parcialmente Provido.” 

(TJSP, Apelação Cível 0025763-91.2009.8.26.0000; Relator (a): Maria 

Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 5ª VC; Data do Julgamento: 19/05/2014; Data de Registro: 

22/05/2014) Quanto aos juros moratórios, tendo em vista que a citação 

ocorreu em 10/11/2000, ou seja, anteriormente a vigência do Código Civil 

de 2002, tem-se que os juros de mora devem ser de 0,5% a.m. da data da 

citação até 11/01/2003 (início da vigência), e de 1% a.m. do período 

subsequente até a data do cálculo. Nesse sentido: “APELAÇÃO - 

MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS - 

PERCENTUAL INCIDENTE - VIGÊNCIA DO PERCENTUAL ESTIPULADO NO 

NCC APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

MAJORAÇÃO - INVIABILIDADE - Não há falar em nulidade da sentença 

proferida em total acordo com as normas processuais, especialmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 198 de 301



quando a alegada nulidade se embasar em argumentos infundados e 

relativos a questões meritórias.- Os juros de mora incidem no percentual 

de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil e em 1% ao 

mês no período subsequente conforme estipulado no artigo 406 desse 

diploma legal. - Os honorários advocatícios do patrono da parte devem 

corresponder a soma tal que remunere o advogado pelos serviços 

prestados, não devendo ser majorados em valor excessivo se a causa 

não é de grande complexidade.” (TJMG -Apelação Cível 

2.0000.00.471489-4/000, Relator(a): Des.(a) Dídimo Inocêncio de Paula , 

Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 12/05/2005, publicação 

da súmula em 01/06/2005) grifo nosso Assim, determino a remessa dos 

autos à contadoria judicial para apuração do débito. Deverá o expert 

proceder à atualização da dívida de acordo com os parâmetros 

determinados acima. Com o retorno dos autos, as partes deverão se 

manifestar sobre o cálculo apresentado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Lei 

6.899/1981 “Art. 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito 

resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários 

advocatícios. § 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a 

correção será calculada a contar do respectivo vencimento.”

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019438-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA OAB - MT15396-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA OAB - MT1760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GLAUBER COSTA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE ALBERTO SEBASTIAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0019438-47.2016 Vistos. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Os 

requeridos, Felipe Glauber e José Alberto, apresentam contestação (id. 

25773491/25773498) postulando pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Impugnam a concessão da justiça gratuita ao autor. 

Alegam em preliminar sua ilegitimidade passiva, afirmando que possuem 

contrato de seguro, inclusive que a seguradora, parte legitima para 

responder a ação, já realizou o pagamento pelos danos sofridos no 

automóvel do autor. Denunciam a lide a seguradora Azul Companhia de 

Seguros Gerais. A denunciada a lide, Azul Companhia de Seguros Gerais, 

apresenta contestação através do id. 25773527/25773570, impugna a 

justiça gratuita concedida ao autor. Replica às contestações através dos 

ids. 25773501/25773502 e 25773641/25773642. Inicialmente, com relação 

à ilegitimidade dos requeridos, registre-se que partes legítimas são as 

pessoas titulares da relação jurídica material objeto da demanda, sendo 

autor aquele que atribui a si o direito que pleiteia e réu aquele a quem o 

autor atribui o dever de satisfazer sua pretensão. A legitimidade – que é 

uma das condições da ação (art. 18, do NCPC, e também art. 485, VI, do 

mesmo diploma legal) – não se confunde com o mérito. Neste caso ela se 

restringe a uma análise superficial acerca da pessoa que se apresenta 

como titular do direito correspondente à providência judicial que pede, 

sendo analisada em tese. Dessa forma, uma parte é chamada autora 

porque se apresenta ao Estado-juiz como detentora do direito que alega, 

tendo legitimidade ativa para propor a ação – ou seja, iniciar um processo 

– contra o réu, que por ser aquele que, supostamente, satisfará a 

pretensão indicada pelo autor, tem legitimidade passiva para tanto e dessa 

forma figura no processo como aquele de quem o autor exige o 

cumprimento da obrigação a ele demandada. Não obstante a alegação de 

ilegitimidade passiva diante da existência de contrato de seguro, que 

inclusive realizou o pagamento dos danos sofridos no automóvel do autor, 

verifica-se que o autor pretende com a presente demanda a indenização 

por danos estéticos, dano moral e material com relação as gastos que 

teve para se restabelecer das lesões sofridas, sendo, portanto, parte 

legítima para figurar no polo passivo, razão pelo qual rejeito essa 

preliminar. Quanto a impugnação da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita do autor, os requeridos não trouxeram prova concreta e robusta, 

que a beneficiária da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de 

suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento 

próprio e de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 1060/50, 

confira-se: “Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, 

requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a 

inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua 

concessão”. No presente caso, entendo que o autor se enquadra na 

hipótese legal, considerando que pela pesquisa realizada junto ao Sistema 

Infojud restou comprovada a alegação do mesmo, vez que não declarou o 

imposto de renda por ser isento no ano da propositura da ação, e o 

período que exerceu cargo comissionando no Estado de Mato Grosso, o 

valor dos seus rendimentos também comprovam fazer jus a justiça 

gratuita, as informações estão arquivadas em pasta própria, com essas 

considerações, REJEITO a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. Quanto a justiça gratuita formulada pelos requeridos, 

apesar da impugnação do autor, em pesquisa realizada junto ao Sistema 

Infojud restou comprovada a alegação de que os requeridos não possuem 

condições, assim concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao 

requeridos, Felipe Glauber e José Alberto, nos termos da Lei n. 1.060/50, 

bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Distribuo o ônus 

da prova, nos termos do art. 373 do NCPC para a lide primária. Verifica-se 

que, no caso da seguradora e segurada, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do denunciante em 

relação à denunciada, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, determino a inversão do 

ônus da prova. Fixo como ponto controvertido a dinâmica do acidente; a 

existência ou não de culpa pelos requeridos; e quais os danos sofridos 

pelo autor. DEFIRO a produção da prova oral postulada pela parte autora 

(id. 25773504, pág. 03/04): a) depoimento pessoal dos requeridos; b) 

oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as 

partes apresentarem rol de testemunhas[1] (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). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/04/2020 às 14:00 horas. Considerando a necessidade de realização de 

perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca 

da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo 
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o entendimento do STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, nos 

termos do art. 370 do NCPC, determino de ofício a produção de prova 

pericial e NOMEIO perito do juízo o médico perito Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, com consultório no INEC, com endereço à Avenida Das Flores, nº 

941, sala 201, Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466) Fixo como 

quesitos do juízo: se houve invalidez permanente, incapacidade para 

exercer suas funções laborais, quais os danos causados ao autor em 

decorrência do sinistro. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem 

quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do 

CPC. Após, intime-se o Perito Judicial para apresentar, no prazo de 05 

dias, proposta de honorários, e contatos profissionais, em especial 

endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações, conforme 

determina o artigo 465, § 2º do Novo Código de Processo Civil. Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º, NCPC), sendo que os honorários serão 

rateados pelas nos termos do art. 95 do NCPC, sendo que a cota parte 

que couber aos autor, e aos requeridos, Felipe Glauber e José Alberto, 

serão arcados pelo Estado, por serem beneficiarias da justiça gratuita. 

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes, no prazo de 15(quinze) dias. 

Intime-se e Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

de Direito [1] Art. 357, §4º, NCPC.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039848-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1039848-07.2019 Visto. Cuida-se de Ação Indenizatória Por Danos 

Morais c.c. Tutela de Urgência ajuizada por Damião Aguiar da Silva, em 

desfavor de Banco Santander S/A, afirmando que teve seu nome lançado 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto ao requerido, entretanto, assevera 

que jamais adquiriu qualquer produto/serviço e que a dívida cobrada é 

indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, vem 

sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem 

seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. 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. 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 no 

processo, principalmente por meio do documento de id. 23780001, que 

mostra a negativação do nome do autor nos bancos de dados do 

SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome do autor nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar 

a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito 

referente a dívida aqui discutida. Expeça-se ofício ao SPC/SCPC/SERASA 

para que proceda a exclusão dos seus bancos de dados, relativo ao 

débito no valor de R$ 1.498,75, inserido pela ré, no prazo de 48 horas. 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 do autor 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 18.05.2020, às 09h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037016-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL OAB - MT20898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBILLIS MOVEIS LTDA - ME (REU)

ARGEU KADES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor e a ré Nobillis noticiaram que se compuseram 

amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a extinção do 
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processo (Id. 25625518). O autor peticiona desistindo da ação em relação 

ao réu Argeu (Id. 28229597). HOMOLOGO o acordo entabulado entre o 

autor e a ré Nobillis para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, 

“b”, do Novo Código de Processo Civil. HOMOLOGO por sentença a 

desistência da ação em relação ao réu Argeu Kades da Silva. Honorários 

advocatícios na forma pactuada. Sem custas, conforme disposto no art. 

90, § 3º, CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050721-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOLANDA JACOBINA DA CRUZ ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do processo. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Sem custas, conforme 

disposto no art. 90, § 3º, CPC. Certifique-se o trânsito em julgado, após 

arquive-se o processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005035-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CORREA DE CERQUEIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo. Desse 

modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, em consequência julgo extinta esta fase de 

cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos, 513 c/c 924, III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas finais pela parte executada. Diante da 

renúncia ao prazo recursal, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0011854-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE JESUS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Karina Cassia da Silva Delucca OAB - SP145160-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0011854-70.2009 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 Declarações 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 a 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 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

25823735, pág. 03/06, mantendo intacta a sentença de id. 

25823733/25823734. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012004-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. (EXEQUENTE)

JORDELINA DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012004-19.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

P. V. D. S., JORDELINA DIAS DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034372-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034372-22.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANILO ROSA DE JESUS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 
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924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026150-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ANTONIO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026150-65.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEITON ANTONIO BORGES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033808-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DANIEL SILVA MAGALHAES (EXEQUENTE)

ELOIZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033808-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDSON DANIEL SILVA MAGALHAES, ELOIZA DA SILVA EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019949-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019949-28.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA DE ARAUJO ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020275-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE NAVARRO DA SILVA OAB - MT340251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0020275-05.2016 Visto. Constata-se dos autos, que foi determinada 

intimação da parte autora para efetuar o recolhimento da diferença das 

custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito. Contudo, mesmo regularmente intimada, via DJE e pessoalmente 

(id. 25768612), ela deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(id. 25768609, pág. 02). O artigo 290, do CPC determina: “Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Assim, 

mesmo após regular intimação para recolher as custas e taxas judiciais, a 

parte autora deixou decorrer o prazo sem se manifestar, é de se decretar 

a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de 

pressuposto processual. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Considerando que a extinção do processo se 

deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 3.000,00 

(três mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015222-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENERSON BENEDITO CAMPOS BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015222-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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GENERSON BENEDITO CAMPOS BISPO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Intime-se o executado para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento dos 50% restantes a 

título de honorários periciais, conforme determinado na decisão de ID 

9432427. Comprovado o pagamento, expeça-se alvará em favor do perito. 

Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o 

valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012746-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIELEM SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012746-10.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LAURIELEM SOARES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença. No mais, diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023199-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023199-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLEY ALVES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WANDERLEY ALVES 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 13/04/2018, 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 

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, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, e a 

impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, improcedência do pedido de 

complementação da indenização, impossibilidade do pagamento superior 

ao limite indenizatório, do ônus do autor quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28049138). 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: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão de o comprovante de residência não ter sido 

apresentado, 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 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 
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demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) A parte ré impugnou o pedido de concessão da justiça gratuita 

formulado pela parte autora, argumentando que o autor possui condições 

de arcar com as despesas processuais, requerendo a revogação do 

benefício da assistência judiciária gratuita. Pois bem, o artigo 4º da Lei n.º 

1.060/50 dispõe que “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Desse modo, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 

nº 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer 

fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde 

que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais 

à sua concessão”. Assim, além da impugnante não ter promovido qualquer 

prova nesse sentido e considerando o valor da causa e o comprovante de 

renda mensal juntado pelo autor, conclui-se que deve ser mantido o 

benefício. Nesse sentido: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR 

BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI 

DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas 

considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

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. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 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 13/04/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WANDERLEY ALVES DE SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo 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 

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 

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 cinco centavos). 

Todavia, a parte autora recebeu pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta no documento acostado a petição inicial ID 20529504, logo a 

parte faz jus ao valor indenizatório remanescente de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 
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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. 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. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032389-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032389-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANO PEREIRA DE MATOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ELIANO PEREIRA DE MATOS, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 16/07/2013, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência não ter sido apresentado, e a ausência de documentos 

essências. No mérito alega a prejudicial de mérito: prescrição, impugnação 

aos documentos médicos anteriores ao acidente, à invalidade do boletim 

de ocorrência, ausência de nexo causal entre o acidente e a lesão, a 

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. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação. 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, 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 não ter sido apresentado, 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 

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 
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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) Quanto à 

alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido 

administrativo prévio, bem como a pendência documental, 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 a ré alega a prescrição, vez que o 

sinistro se deu em 16/07/2013 e a ação foi ajuizada em 18/10/2017, 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 16/07/2016. 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 16/07/2013. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ELIANO PEREIRA DE MATOS, possui 

disfunções apenas temporárias. 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 Eliano Pereira de Matos 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. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017416-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. S. (EXEQUENTE)

NEUSILENE DUARTE DE SANTANA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017416-28.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

E. G. D. S., NEUSILENE DUARTE DE SANTANA SOUZA EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do 

cumprimento voluntário da sentença e da concordância com o valor 

depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015168-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY AMARAL ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015168-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILLY AMARAL ALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031111-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES HENRIQUE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031111-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MOISES HENRIQUE DE FREITAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006858-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006858-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012150-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012150-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA NASCIMENTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017394-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARTELI DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017394-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSA MARTELI DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença 

e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007995-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO JUNGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007995-77.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS RODRIGO JUNGES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042071-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CAMILA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034436-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PADILHA DE LARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034436-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEBER PADILHA DE LARA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008162-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MUNIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008162-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GERALDO MUNIS OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1030546-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL YURE DE MOURA SIMIAO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais (art. 90, NCPC). Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios, vez que a relação processual não 

foi formada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com 

as anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003240-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Emílio da Cruz ajuizou Ação de Declaratória de Inexigibilidade de 

débito c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de CAB Cuiabá S.A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que é usuário dos serviços de 

fornecimento de água prestados pela Ré, e que antes da troca do 

hidrômetro, efetuada em março/2015, pagava em média o valor de R$ 

100,00 pelo consumo mensal e após, sofreu aumento abrupto no valor da 

cobrança, sendo de R$ 326,62, R$ 424,21, R$ 503,32, etc., o que não 

condiz com sua realidade. Narra que apesar de diversas reclamações, a 

ré se nega a efetuar a revisão das cobranças, e ainda efetuou o corte do 

fornecimento de água. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a requerida a realizar, no prazo de 48 horas, a 

vistoria e se necessário a troca do aparelho medidor; que ela examine o 

consumo mensal das faturas e que passe a cobrar pelo serviço realmente 

utilizado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para que a ré seja 

condenada a devolver em dobro tudo aquilo que o autor pagou acima da 

média de R$ 100,00 a R$ 150,00 desde abril/2015 até janeiro/2018; a 

indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

60.000,00. O pedido de urgente foi apreciado e indeferido (Id. 11928485). 

A autora aditou o pedido, requerendo a realização de produção 

antecipada de prova pericial (12217771), o qual foi deferido (Id. 

12684141). A ré apresenta contestação (Id. 13597467), aduzindo que 

vistoriou o hidrômetro e não encontrou nenhum erro/irregularidade; que o 

consumo do autor permaneceu o mesmo após a substituição do aparelho 

em 02/2017; que a leitura de consumo foi devidamente realizada e sendo o 

serviço utilizado, é devida a contraprestação. Assevera que não há falha 

na prestação do serviço, ou seja, ilicitude das cobranças efetuadas, 

sendo indevida qualquer indenização. Requer a improcedência dos 

pedidos, com a condenação da parte autora nas verbas de sucumbência. 

O Laudo pericial foi juntado (Id. 18253371). Sobre ele o autor se 

manifestou no arquivo de Id. 18822523 e a ré no de Id. 19587869. É o 

relatório. Decido. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexigibilidade de 

débito c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito com 

Pedido de Tutela de Urgência movida por Emílio da Cruz em desfavor de 

CAB Cuiabá S.A. O caso deve ser analisado à luz do código 

consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo 

a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço 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 a sua fruição e riscos. 1º. 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.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Pois bem. A autora questiona as 

cobranças desde abril/2015 até janeiro/2018, argumentando que desde a 

troca do hidrômetro em março/2015 os valores das faturas aumentaram 

abruptamente. Verifica-se que foi realizado exame pericial no hidrômetro e 

extrai-se do laudo a seguinte conclusão (Id. 18253371): “Aceito como 

normal, para uma economia residencial com uma família de até 4 pessoas, 

consumos mensais da ordem de 10 a 20 m³/mês. A inspeção no 

hidrômetro foi realizada para verificar se existe vazamento não visível: - 

Vazamentos em válvula hidra do banheiro: estava regulada, não havendo 

desperdício de água, ou seja, não estava soltando um pequeno fio de 

água o tempo todo. - Cotovelo do vaso sanitário: como há passagem de 

muita água, é importante que esteja sempre em perfeitas condições, e não 

apresentava nem um problema. - Torneira pingando: todas as torneiras da 

casa estavam com boa vedação. - Registros: na casa existe apenas o 

registro do hidrômetro e da caixa d’água, e os dois apresentaram boa 

vedação. - Infiltrações provenientes de cano quebrado no chão e parede: 

não foi detectado nem um vazamento aparente na casa. Foram fechadas 

todas as torneiras, boia da caixa d’água travada e certificado que não 
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havia mais nem um ponto de saída de água aberto. Foi aberto o registro do 

hidrômetro e o relógio permaneceu parado enquanto não havia ponto de 

saída de água aberto. Em seguida foi liberado a boia da caixa d’água e o 

relógio começou a girar, registrando o consumo d’água. Verificou-se 

também que não havia ar acumulado nos canos. Conclui-se que: Na data 

da vistoria, não foi detectado vazamento no hidrômetro e nem na 

tubulação que distribui água para a residência. O consumo de água na 

casa está entre 34,5 m³/mês, com o aumento de m³, a tarifa além de sofrer 

reajustes anuais, ela mudou 2 faixas em relação ao volume de água em m³ 

e valor por m³.” (Negritei e destaquei). Nota-se que apesar da expert 

concluir que não há irregularidades no hidrômetro, nas instalações, etc., 

ao responder os quesitos ela afirmou o seguinte: “3.1.3 - Queira a Sr. 

Perito informar se há medição de consumo superior ou diferente do 

efetivamente consumido? A residência é simples, tem apenas um 

banheiro, um tanque para lavar roupa e uma pia na cozinha para lavar 

louça. Nos fundos da casa, o proprietário colocou uma caixa d’água no 

chão onde a usa como reservatório para diminuir o consumo da água. 

Segundo o proprietário, enche a caixa de 2 em 2 dias. O consumo para o 

tamanho da residência e o número de pessoas, deveria ser menor do que 

está sendo registrado hoje. [...]. 3.1.6 - Queira a Sr. Perito informar se há 

sinais de vazamento de água? Aparentemente encontra-se em perfeito 

estado. Contudo devido ao elevado consumo ainda registrado pelo 

medidor, pode ter algum vazamento ou consumo não diagnosticado na 

perícia”. (Negrito do original. Destaquei). Pelo histórico de consumo da 

parte autora, vê-se que em 2014 a requerida efetuava cobrança nos 

valores de R$ 42,39, R$ 77,83, R$ 197,21; até março/2015 era R$ 176,41; 

a partir de abril/2015 foi para R$ 262,49, R$ 329,63; em 2016 em diante 

para R$ 424,41, R$ 503,32, R$ 408,22, R$ 443,14, etc. (Id. 13597485). 

Percebe-se assim um aumento considerável a partir de março/2015, o que 

destoa da informação da ré de que há regularidade nas cobranças 

efetuadas. E tratando-se de responsabilidade civil objetiva da ré, esta 

deverá suportar o dano moral, cabendo a parte autora tão somente à 

comprovação do dano e o nexo de causalidade, não sendo necessária 

comprovação da culpa ou dolo do ato ilícito praticado. Ou seja, dano moral 

presumido, “in re ipsa”, pois decorre da suspensão do fornecimento de 

água, fato incontroverso, gerando enormes transtornos para ela a para 

sua família, que transbordam os limites dos meros aborrecimentos e 

dissabores da vida cotidiana, atingindo-lhes a própria dignidade, fazendo 

surgir o dever de indenizar os danos morais. Assim, tendo por 

caracterizados os danos morais, passo a fixar o seu quantum, que deve 

atender ao binômio “reparação/punição”, observada a condição pessoal 

dos litigantes, e o elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que 

seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se 

traduzindo em enriquecimento indevido. Ao lecionar sobre o dano moral, 

Maria Helena Diniz refere que: “Na avaliação do dano moral, o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa 

do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica 

do responsável. Na reparação do dano moral, o magistrado determina, por 

equidade levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da 

indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser 

equivalente por ser impossível tal equivalência”. (in Indenização por Dano 

Moral. A problemática jurídica da fixação do quantum, Revista Consulex, 

março, 1997, p.29-32). Em face do que consta dos autos e atenta aos 

vetores já citados, entendo que a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), atende a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar 

enriquecimento indevido. Deste modo, mostra-se ainda cabível a 

devolução dos valores pagos pela parte autora, acima da média dos três 

meses anteriores ao discutido (abril/2015), nos termos art. 42, parágrafo 

único, do CDC, com correção monetária pelo INPC e juros de mora 1%, 

ambos a partir de cada desembolso. “Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. 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”. 

Por outro lado, entendo que para não caracterizar enriquecimento ilícito da 

parte autora, deverá ser descontado/compensado o valor de média 

mensal, sobre as faturas já pagas, vez que não há como deixar de 

considerar que houve consumo nesse período. Posto isto, nos termos do 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Emílio da Cruz em face 

de CAB Cuiabá S/A, para condenar ré ao pagamento de indenização por 

danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. 

Condeno a ré a ressarcir a parte autora em dobro tudo aquilo que ela 

efetivamente pagou acima da média dos três meses anteriores (R$ 

175,49) ao discutido (abril/2015), acerca das cobranças de abril/2015 até 

janeiro/2018, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% 

ao mês, a partir do efetivo desembolso, e sobre os tais deverão ser 

abatidas/compensadas as médias de consumo (R$ 175,49), devendo ser 

apurado em liquidação de sentença. Condeno ainda requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento 

no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0045373-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOAO SALES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0045373-26.2015 Vistos. A executada apresenta impugnação ao 

cumprimento de sentença (id. 26995718/26995719), rebatendo o cálculo 

apresentado pela exequente por ser divergente com o julgado nos autos, 

vez que o autor utilizou como base a data do acórdão como 29.04.2016, 

quando na verdade seria a data da publicação 29.05.2019, afirmando que 

há excesso de execução de R$ 1.565,84. O exequente se manifesta, 

através do documento de id. 26995721, afirmando a impugnação não deve 

ser analisada, diante da preclusão consumativa, vez que anteriormente a 

executada havia concordado com os valores apresentados pelo 

exequente. Sem maiores delongas, não há que se falar em preclusão 

consumativa, vez que a executada quando intimada para efetuar o 

pagamento da condenação apresentou impugnação questionando o valor 

pretendido pelo exequente, não havendo nos autos qualquer manifestação 

de concordância com o mesmo. No mais, observa-se do cálculo de id. 

26995717 que o exequente corrigiu o valor da condenação a partir da 

prolação da sentença em 29.04.2016, quando na verdade deveria o débito 

ter sido corrigido com correção monetária a partir do acórdão 

(29.05.2019), oportunidade em que o valor da condenação foi 

definitivamente arbitrado (id. 26995706). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO EM GRAU DE 

RECURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO 

ACÓRDÃO. SÚMULA 362 DO STJ. ASTREINTES AFASTADA. NÃO 

INCIDÊNCIA SOBRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PROVIMENTO. 1. A 

incidência de correção monetária sobre indenização por danos morais é 

fixada de acordo com a súmula nº. 362 do STJ. A sua aplicação não deve 

ser feita sem analisar as peculiaridades do caso concreto, sobretudo 

quando o arbitramento feito em sentença sofre modificação em grau de 

recurso. O termo inicial para a contagem da correção monetária é o 

acórdão que reduziu o valor da indenização. 2. As astreintes não se 

aplicam sobre obrigação de pagar. É indevida a execução de valores a 

título de multa, incidente sobre a obrigação de pagar indenização por 

danos morais, fixados em sentença, quando ainda havia possibilidade de 

recurso. Valor afastado. 3. Agravo de instrumento provido.” (TJMA, 

Agravo de Instrumento 024430-13.2015.8.10.0000, Órgão Julgado 3º 

Câmara Cível, Relator Lourival de Jesus Serejo Sousa, data do julgamento 

25.02.2016) negritei e grifei Além do que fez incidir juros moratórios a 

partir de 09.11.2015, quando deveria ser da citação da executada 

ocorrida em 27.10.2015 (id.26995611). Observa-se do cálculo de id. 

26995718 que o executado atualizou a condenação nos termos dos 

julgados proferidos nos autos, considerando o valor a ser pago de R$ 

16.212,16. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de 
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sentença ofertada por Águas Cuiabá (id. 26995718) para reconhecer o 

excesso de execução de R$ 1.565,84 e homologar o cálculo apresentado 

pela impugnante por ter obedecido aos termos do acordão prolatado. No 

mais, considerando o depósito de id. 26995719, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos dos 

artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará em favor do exequente para levantamento do valor de R$ 16.212,16 

que deverá ser corrigido pela poupança até a data do levantamento. Após, 

expeça-se outro alvará em favor o executado, para levantamento de toda 

a quantia de toda quantia remanescente. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003331-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RODRIGUES BOA SORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0003331-25.2016 Visto. Inicialmente, verifica-se com a digitalização do 

processo não houve a inclusão no PJE da fl. 116 do processo físico, 

assim proceda-se a inclusão da referida página no sistema PJE. A 

exequente se manifesta através do id. 27286395 requerendo a expedição 

de certidão de crédito para habilitação nos autos de recuperação judicial, 

vez que a empresa demandada encontra-se em fase de liquidação. 

Trata-se de processo de declaratória de inexistência de débito com 

indenização com sentença proferida em 30.07.2017 (id. 25776843), que 

declarou inexiste o débito e estabeleceu condenação no montante R$ 

1.500,00, acrescido dos consectários legais. O Eg. TJMT em julgamento 

realizado em 11.10.2017 (id. 25776857/25776914) majorou o valor da 

condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ocorrendo o transito em 

julgado em 10.11.2017 (id. 25776916). A exequente pleiteou a instauração 

da fase de cumprimento de sentença (id. 25776917), postulando o 

pagamento da condenação de R$ 18.606,02 instaurando-se a fase de 

cumprimento de sentença (id. 25776918) em 05.09.2018. Houve 

apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id. 

25776921/25776923) aduzindo excesso de execução, sustentando que 

os juros de mora e correção monetária só devem incidir até a data do 

pedido de recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016. Decido. Houve 

publicação da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro – RJ, nos autos da Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001, homologando o plano de recuperação judicial 

apresentado pela executada. No dia 26.02.2018, ao decidir embargos 

declaratórios o Juízo Recuperacional exarou decisão na qual assentou: 

“Com a realização da AGC em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as Recuperandas. Mas, como 

o plano apresentado foi aprovado pelos credores, as execuções de 

créditos concursais devem ser julgadas extintas pelos juízos de origem, 

pois os credores serão pagos na forma do plano. No que se refere aos 

créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de 

origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na 

execução, contudo, os atos de constrição devem ser efetuados 

exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica 

jurisprudência do STJ: (...)[1]” (Recuperação Judicial n. 

0203711-65.2016.8.19.0001 - 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ) Apesar de compartilhar o entendimento de que a constituição 

do crédito discutido em ação indenizatória ocorre com o trânsito em 

julgado da sentença que constitui o crédito, o Superior Tribunal de Justiça 

tem posicionamento diverso, vez que assegura que o fato gerador é a 

partir da data do evento danoso, nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação de conhecimento em fase de 

cumprimento de sentença. 2. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 

11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de 

responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare 

sua existência e determine sua quantificação. Precedentes. 3. Na 

hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento 

anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser 

reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade 

devedora. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. 

1.827.797/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data de publicação 

05.08.2019) Negritei e grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – VALOR QUE 

DEVE SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES PARA 

RECEBIMENTO –EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

PRECEDENTES DO STJ - DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. 

Segundo precedentes de ambas as turmas do STJ, o crédito oriundo de 

lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a 

data do fato gerador for anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda 

que o ato que a declare e a quantifique seja posterior. Em demandas cuja 

obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de 

recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o 

juízo na qual foi proposta, após o qual, com a determinação do valor 

devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de 

credores da sociedade em recuperação judicial, nos termos do § 1º do art. 

6º da Lei n. 11.101/2005 (Recurso Especial n. 1.826.589 – RS).”(TJMT, 

Agravo de Instrumento 1010978-75.2019.8.11.0000, Des. Rubens de 

Oliveira Santos Filho, data do julgamento 19.09.2019) Negritei e grifei. 

Assim, considerando que a data da negativação indevida (fato gerador) 

objeto deste processo ocorreu em 04.02.2014, o crédito em questão é 

classificado como concursal. Quanto a impugnação ao cumprimento de 

sentença (25776921/25776923), sem maiores delongas, o termo final para 

atualização de juros e correção monetária dos débitos concursais, dispõe 

o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05, que o valor do crédito será atualizado até 

a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. O 

Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não há a incidência de juros 

de mora em data posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme 

REsp nº. 1.662.793/SP. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. [...] Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. [...] Assim, todos os créditos devem ser 

atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso 

represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as 

condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre 

respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso 

especial não provido (REsp 1.662.793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017) Portanto, não há dúvidas de 

que o débito concursal em questão só deve ser atualizado até a data de 

20/06/2016, o que não foi observado pela parte exequente, vez que o 

cálculo por ela apresentado foi atualizado até 21.06.2018, já o cálculo 

apresentada pela parte executada se mostra coerente e deve ser 

homologada. Ressalte-se que por força do disposto no artigo 59 da 

LFRJ[2], 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.” Com a aprovação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 210 de 301



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. 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)[3], o que não é a hipótese dos autos. 

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. (...)” (grifo nosso) Destarte, a novação 

resultante da homologação do plano recuperacional[4], estabelece 

condição resolutiva e impõe que as execuções individuais ajuizadas 

contra a devedora devem ser extintas, conforme suscitado pelo Juízo da 

Recuperação Judicial. Nesse sentido: “DIREITO EMPRESARIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do 

RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, 

quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores 

e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não 

apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra 

a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata 

o art. 59 da Lei n.11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

26/04/2018 – grifo nosso)[5]. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação 

ao cumprimento de sentença ofertada pela executada 

(25776921/25776923), para reconhecer o excesso de execução de R$ 

3.140,02 e face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, 

homologando o valor do crédito em R$ 15.468,00, ao que JULGO EXTINTO 

o presente cumprimento de sentença, na forma do que estabelecem os 

artigos 924, III e 925 do NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão 

de crédito da exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao 

Juízo Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ. Expeça-se a certidão de crédito em favor da autora e de 

seus advogados, como postulado no id. 27286408, observando o valor 

supracitado. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Julgados 

mencionados pelo Juízo recuperacional: "Com a realização da Assembleia 

Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em 

face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem 

retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos 

concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na 

forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. 

Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso 

natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, 

os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação" [2] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o 

do art. 50 desta Lei. [3] Ressalvando, inclusive que Ministros da 2ª Turma 

do SJT (CC n. 136.586/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

SEGUNDA SEÇÃO, Dje 27/03/2015; CC n. 129.721/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 03/12/2013) já mitigaram o 

referido comando da lei em homenagem ao princípio da conservação da 

empresa e reconhecendo a competência do Juízo universal da falência, 

mesmo nos créditos originados após a protocolização do pedido de 

recuperação judicial. [4] Embora sui generis, pois mantém as garantias 

prestadas por terceiros (REsp 1.333.349-SP, Segunda Seção, DJe 

2/2/2015). [5] Precedentes: AgRg no REsp 1374877/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2015, DJe 12/05/2015; REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015; 

AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014; EDcl no Ag 

1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/12/2013, DJe 03/02/2014; REsp 1321288/MT, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 18/12/2012; REsp 

1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 12/08/2012, DJe 21/08/2012; REsp 1246488/SP (decisão monocrática), 

Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 22/10/2014, DJe 

29/10/2014; REsp 1323736/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 26/03/2013, DJe 03/04/2013.

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1023800-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO GUEDES DE CASTRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Associação de Poupança e Empréstimo Poupex ajuizou Ação de 

Imissão na Posse de Imóvel com pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Hélio Guedes de Castro, ambos devidamente qualificados, 

alegando que celebrou com o réu “Contrato por Instrumento Particular de 

abertura de crédito para construção de unidade habitacional em lote 

próprio, com Pacto Adjeto de Hipoteca”, por meio do qual a autora 

emprestou dinheiro ao réu para que adquirisse o imóvel localizado na Rua 

16, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, e como o 

réu não cumpriu as obrigações contratadas, a autora promoveu a 

execução extrajudicial da dívida e em 20 de julho de 2016 adjudicou o 

imóvel, se tornando proprietária do mesmo. Narra que não obstante tenha 

adquirido o bem, está tolhida da posse, já que o requerido o está 

ocupando indevidamente, pelo que requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que seja deferida a imissão na posse da autora no 

imóvel. No mérito, pugna pela imissão definitiva na posse do bem e que o 

réu seja condenado ao pagamento mensal no valor de R$ 600,00, durante 

o período da transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de 

Imóveis (20/07/2016) até a efetiva imissão na posse pela autora, além das 

verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 9277163 consta decisão 

deferindo o pedido urgente da autora. O Oficial de Justiça certifica que 

promoveu a citação de Sivaldo de Souza, vez que ele é que se encontra 

morando no imóvel (Id. 9504691). Silvaldo de Souza apresenta 

contestação (Id. 10441007), alegando que é o verdadeiro ocupante do 

imóvel; que adquiriu o bem em 2002 da Sra. Acidália Gonçalves dos 

Santos, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e esta havia adquirido 

do Sr. Hélio Guedes de Castro; que exerce posse mansa, pacífica e 

ininterrupta no imóvel por mais de quinze anos, o que conduz ao direito de 

usucapião. Requer a improcedência do pedido autoral, em consequência 

que seja reconhecida em seu favor a prescrição aquisitiva extraordinária 

em relação ao imóvel objeto deste processo. Réplica no arquivo de Id. 

11521090. As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 12591821), mas apenas a parte autora se manifestou, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 12757522). É o relatório. 

Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras provas, 
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consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Considerando que Silvaldo de Souza é o atual 

ocupante do imóvel, proceda-se a alteração do polo passivo para que 

fique constando o mesmo. Cuida-se de Ação de Imissão na Posse de 

Imóvel com pedido de Tutela de Urgência promovida por Associação de 

Poupança e Empréstimo Poupex em desfavor de Silvaldo de Souza. O 

requerido alega usucapião como matéria de defesa, argumentando que 

comprou o bem em 2002 da Sra. Acidália Gonçalves dos Santos, no valor 

de R$ 13.000,00 (treze mil reais), e esta havia adquirido do Sr. Hélio 

Guedes de Castro; que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta no 

imóvel por mais de quinze anos. Pois bem, em que pese as alegações do 

réu, ele não apresentou qualquer prova nesse sentido, seja o contrato de 

compra e venda, recibo de pagamento, comprovantes (água, luz, etc.) 

para atestar o período em que assevera residir no imóvel, etc., e mesmo 

intimado para informar se ainda pretendia produzir provas (Id. 12591821), 

quedou-se inerte (Id. 14969708), assim, deixou de cumprir o ônus que lhe 

competia (art. 373, II, CPC). Cabe observar, que a ação de imissão de 

posse não é possessória, mas petitória, utilizada para que o adquirente da 

propriedade, por meio de título registrado, consiga investir-se na posse 

pela primeira vez, afastando a resistência do detentor de entregá-la. O 

objetivo da imissão na posse caracteriza-se, portanto, na consolidação da 

propriedade em sentido amplo, ou seja, é própria daquele que detém o 

domínio e que sem nunca ter exercido a posse do bem adquirido pretende 

obtê-la contra o alienante ou terceiro que o detenha. A par disso, resulta 

que a legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda é daquele que 

adquire o direito de posse, como o novo adquirente de coisa. Já a 

legitimidade passiva é conferida ao alienante ou ao terceiro que possui a 

coisa em nome e por determinação deste, os quais se recusam a 

entregá-la ao recém adquirente. Verifica-se através da carta de 

adjudicação de Id 9246439 a prova da aquisição do imóvel objeto da lide 

pela autora, e ainda a cópia da matrícula do imóvel (Ids. 9246325, 

9246330), na qual já está devidamente registrada a aquisição. Desse 

modo, é assegurada a posse do imóvel ao fiduciário, seu cessionário ou 

sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do leilão público, 

como é o caso dos autos, pois vez que transcrito no Registro Geral de 

Imóveis, poderá o adquirente requerer a imissão na posse do imóvel. No 

que tange ao pagamento taxa de ocupação, deve ser ressaltado que o 

pedido apresenta claro intuito de evitar o enriquecimento indevido, pois 

pelo período em que residiu no imóvel indevidamente, deve a parte ré 

adimplir a parte autora, como verba indenizatória, que deverá ser 

mensurada como se um aluguel fosse, haja vista a efetiva utilização do 

imóvel durante determinado período, sem que a parte autora recebesse 

qualquer contraprestação. O termo inicial do pagamento deverá ser 

contado da citação, vez que a autora não apresentou prova de notificação 

do requerido após a arrematação, para que ele efetuasse a desocupação 

voluntária, até a imissão na posse pela autora, e o valor deverá ser 

apurado em liquidação de sentença. A propósito: “AÇÃO DE IMISSÃO DE 

POSSE. IMÓVEL ARREMATADO. A imissão de posse - ação real e de 

cunho petitório - pressupõe prova do domínio do autor sobre o imóvel, 

individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida 

pelo réu. Implementados esses pressupostos. Arguição de nulidade da 

arrematação já rechaçada nos autos da execução sem a interposição de 

qualquer recurso. Ademais, não há notícias de eventual ajuizamento de 

ação anulatória de arrematação. O direito à moradia não se presta para 

justificar a permanência dos réus em imóvel arrematado pelo autor sem 

qualquer contraprestação. Quanto à alegação de impenhorabilidade do 

imóvel residencial, esta deveria ter sido arguida antes da arrematação. 

Precedentes desta Corte e do STJ. Considerando a utilização do imóvel, os 

réus terão de suportar o pagamento de indenização - aluguel - pelo 

período em que utilizaram o bem, a contar da citação (uma vez que não 

foram notificados para desocupar) até a data da efetiva desocupação. 

Valores a serem apurados em liquidação de sentença, por arbitramento. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNANIME”. (Apelação Cível Nº 

70062367180, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). Negritei. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Imissão na Posse de Imóvel com pedido de Tutela de Urgência 

promovida por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex em 

desfavor de Silvaldo de Souza, para confirmar a decisão de Id. 9277163, 

no sentido de tornar definitiva a posse da autora no imóvel localizado na 

Rua 16, quadra 16, casa 11, bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, e 

determinar que a parte requerida indenize a parte autora, a título de taxa 

de ocupação/aluguel, o período que utilizou o imóvel, devendo o valor ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, com termo inicial para 

pagamento da data da citação (18/08/2017, Id. 9506190), até a efetiva 

desocupação do imóvel pela parte ré (12/01/2018, Id. 11345449). 

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º 

c/c parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em jugado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011200-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Neide Aparecida 

Ferreira em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, ambas devidamente 

qualificadas, alegando que é usuária dos serviços prestados pela ré e 

beneficiária do programa de baixa renda e que em novembro/2016, após a 

requerida efetuar a troca do padrão da unidade, os valores das faturas 

começaram a subir. Nara que em novembro/2017 teve o serviço 

suspenso, e mesmo não concordando com os valores cobrados, pactuou 

um termo de confissão de dívida acerca dos meses 11 e 12 de 2016, 01 a 

09 de 2017, no valor de R$ 2.162,05, para que fosse restabelecido o 

fornecimento de energia, entretanto, assevera que não foi religado e a 

requerida continua emitindo faturas mesmo sem uso. Requer a concessão 

da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do acordo e 

das faturas referentes aos meses de dezembro/2017 e seguintes, 

devendo ser efetuado o imediato restabelecimento do serviço, sob pena 

de multa. No mérito, pleiteia a procedência da demanda para que sejam 

declaradas nulas as faturas geradas no período em que estava sem 

energia, sendo de dezembro a abril de 2017; que seja ordenada a revisão 

das faturas dos meses 11 e 12 de 2016 e 01 a 09 de 2017, para que seja 

fixada a tarifa de baixa renda ou em valor próximo da realidade da autora, 

e que o débito seja parcelado; que a ré seja condenada ao pagamento de 

indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, além das verbas de 

sucumbência. No arquivo de Id. 12954212 consta decisão deferindo o 

pedido urgente da parte autora. A parte ré apresenta contestação (Id. 

14275196), aduzindo regularidade nas cobranças; que a suspensão foi 

em razão da inadimplência confessa da autora com o termo de 

parcelamento do débito, bem como sobre novos débitos que não fizeram 

parte do acordo; que a ligação ocorreu dentro do prazo; que as 

cobranças geradas após o serviço suspenso foi em razão de a autora 

realizar a “autoligação” do sistema de medição; que não praticou qualquer 

ato ilícito ou dano à honra da parte autora. Requer a improcedência dos 

pedidos autorais. Réplica no arquivo de Id. 16115340. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 17328956), 

ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 17594006 e 

17716766). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Aduz a parte autora 

que é usuária dos serviços da ré e que em novembro/2016, após a 

requerida efetuar a troca do padrão da unidade, os valores das faturas 

começaram a subir e não conseguiu suportar o pagamento; que em 

novembro/2017 teve o serviço suspenso, mesmo assim continuava a 

receber cobranças, e que o serviço fosse restabelecido, firmou um termo 
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de confissão de dívida, mesmo não concordando. A requerida contestou 

alegando que as argumentações da parte autora não passam de meras 

irresignações, não havendo qualquer prova a corroborar com isso. Que 

os procedimentos adotados gozam de legalidade e regularidade, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Pois bem. Verifica-se que a 

ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se 

desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores 

cobrados nas faturas discutidas, mormente documento comprobatório do 

regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de 

demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que 

preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nessa digressão, a 

situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do 

serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O 

invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: 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. Não há qualquer prova de que os valores cobrados 

durante tais períodos foram regularmente faturados pela ré ou que a 

autora tenha promovido a “autoligação” do serviço quando o mesmo 

estava suspenso, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda 

pretendia produzir, requereu o julgamento da lide. Importante ressaltar que 

a ré, em 2015/2016, emitiu faturas nos valores de R$ 19,58, R$ 18,57, R$ 

13,26, etc. (Id. 12937810, 12937826, 12937872), mas a partir de 

novembro/2017 efetuou cobranças nos valores de R$ 305,20, R$ 267,15, 

R$ 320,47, R$ 388,96, R$ 334,03, etc. (Id. 12937859 e 12937909), ou seja, 

a média registrada durante o período contestado pela parte autora é 

visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira 

que a sua irresignação tem fundamento. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E 

EXCESSIVO NO CONSUMO DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO 

ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. RELATÓRIO DE CONSUMO QUE 

APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA E REPENTINA NO CONSUMO. 

REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO APURADA 

NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de 

Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. Dessa forma, não 

havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da autora, 

e tendo comprovado que sua média é entre R$ 20,00 reais, deve a 

requerida readequar as faturas da parte autora, cobrando somente seu 

real consumo. Em relação ao pedido de danos morais, resta incontroverso 

que houve a suspensão do serviço pela ré, conforme afirmado na peça de 

defesa, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, confira-se: “374. Não 

dependem de prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e 

confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como 

incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou 

de veracidade”. (Negritei). Assim, está configurada a lesão aos direitos da 

personalidade da autora, tendo em vista o indevido e injustificado corte de 

energia elétrica acarreta danos à seara imaterial. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURA MENSAL PAGA COM ATRASO, MAS DENTRO NA DATA FINAL 

PREVISTA PELA CONCESSIONÁRIA, CONFORME AVISO DE CORTE. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ QUE SE MOSTRA INDEVIDO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007199326 RS, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/04/2018). Negritei. O quantum indenizatório, neste caso, 

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). 

Por outro lado, a credora pode aceitar o parcelamento do débito, mas de 

forma administrativa, descabendo a intervenção do judiciário. Nesse 

sentido já decidiu nosso TJMT, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – 

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SUSPENSÃO 

FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR – DÉBITO FATURAS 

– AUSÊNCIA PEDIDO ADMINISTRATIVO - PARCELAMENTO (RESOLUÇÃO 

ANEEL 414) – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA DISTRIBUIDORA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O parcelamento do débito 

fornecimento de energia elétrica é medida administrativa, não estando a 

credora obrigada a aceitar o parcelamento na forma determinada, 

descabendo ao Poder Judiciário impor à demandada o recebimento da 

dívida na forma parcelada, sendo indevida a determinação na via judicial. 

“O débito pode ser parcelado ou reparcelado, mediante solicitação 

expressa do consumidor e consentimento da distribuidora.” (art. 118, 

“caput”,  da Resolução 414/10 da ANEEL).  TJMT, AI 

1003296-74.2016.8.11.0000, Relator Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 

19/04/2017). Negritei. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

nulas as faturas geradas no período em que a autora estava sem energia, 

sendo de dezembro a abril de 2017; determinar a requerida a realizar o 

refaturamento das faturas referentes aos meses 11 e 12 de 2016 e 01 a 

09 de 2017, na média de consumo mensal da parte autora, ou seja, R$ 

20,00. Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do 

arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023094-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LIRA MARQUES GENEROSO (AUTOR(A))

IVAIR MARQUES GENEROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Ivair Marques Generoso e Sandra Maria Marques Generoso 

ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia, 

Indenização por Danos Materiais e Morais, e pedido de Tutela de Urgência 

em desfavor de Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda. e 

Rodobens Negócios Imobiliários S.A, alegando que em 31/03/2016 

firmaram Contrato de Compra e Venda com a parte ré, para aquisição de 

uma unidade Autônoma n. 222, do Empreendimento “Reserva Rio Cuiabá” 

nesta Capital. Narram que ficaram inadimplentes com algumas parcelas e 

entraram em contato com a parte ré requerendo prazo para saldar o débito 

e o fariam assim que vendesse o antigo imóvel, o que foi aceito pela 

mesma, todavia, posteriormente foram surpreendidos com a notícia de que 

o imóvel foi alienado a terceiro, e na ocasião da devolução das quantias 

pagas, as rés fizeram proposta de devolver valor bem inferior. Asseveram 

que em nenhum momento foram constituídos em mora por meio de 

notificação, e com a venda do bem a terceiro, tiveram prejudicado o sonho 

de residirem em casa nova. Requerem a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinado às requeridas a efetuarem o depósito em juízo 

do valor pago de R$ 33.228,09, ou do incontroverso de R$ 12.472,67; a 

suspenderem a exigibilidade das parcelas vincendas; a se absterem de 

inserir os nomes dos Requerentes junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e que elas apresentem o extrato dos valores atualizados do 

contrato e cópia do novo pacto realizado com terceiro, sob pena de multa. 

No final, pleiteiam a procedência da demanda para que seja declarado 

rescindido o contrato, e as rés condenadas a efetuarem a devolução 

integral do valor pago, ou que a retenção seja no máximo de 20% sobre o 
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valor pago pela parte autora; condenadas a indenizar os danos morais 

causados, no valor de R$ 30.000,00, além do pagamento dos honorários 

advocatícios e custas processuais. No arquivo de Id. 1053177 consta 

decisão deferindo parcialmente o pedido urgente da parte autora. Os 

autores opõem Embargos de Declaração (Id. 10633435), o qual foi 

acolhido em parte (11142088). A parte requerida apresenta contestação 

(Id. 11699546), impugnando a gratuidade da justiça concedida aos autores 

e levanta preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos valores pagos 

a título de comissão de corretagem. No mérito, aduzem que a rescisão se 

deu por culpa exclusiva dos autores em razão da falta de pagamento do 

valor avençado, consequentemente a ré poderia alienar o imóvel para 

terceiro, e, além disso, os autores deverão arcar com as deduções/multas 

compensatórias previstas no contrato ou subsidiariamente a retenção de 

25% sobre o valor pago, bem como a despesa de comissão de 

corretagem no valor de R$ 12.448,40, fazendo os autores jus a restituição 

no valor de R$ 13.205,57; que não praticou qualquer ilícito, por isso não há 

dever de indenizar. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência 

dos pedidos autorais. Réplica no arquivo de Id. 13244033. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 13987785), 

ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 14157326 e 

14160567). No arquivo de Id. 20680740 consta decisão determinando a ré 

a depositar em juízo o valor incontroverso, e esta informou o cumprimento 

(Id. 21326782). É o relatório. Decido Não tendo as parte interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido da parte ré de revogação da gratuidade da justiça concedida à 

parte autora, dispõe o § 3º do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova 

concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem 

perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, até porque a 

autora apresentou documentos demonstrando que não possui renda 

considerável, e o fato dela ter outra renda declarada ao tempo do negócio 

não a impede a concessão da benesse, já que se sabe a situação 

financeira não é imutável, tanto que também afirmou na inicial que deixou 

de pagar parcelas do pacto. Com essas considerações, mantenho a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora. Quanto a 

preliminar arguida referente à ilegitimidade passiva para devolver a 

comissão de corretagem, por esta se entrelaçar com o mérito será 

analisada conjuntamente. Verifica-se que a parte autora alega que estava 

inadimplente com algumas parcelas do pacto, sendo acordado com a ré 

que iria saldar após a venda de outro imóvel, mas foi surpreendida com a 

informação de que o bem havida sido vendido a terceiro e que a ré iria 

devolver quantia bem inferior ao valor que tinha sido pago por eles, assim 

requer a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, e a condenação 

desta na restituição integral do valor pago, subsidiariamente que a 

retenção seja de no máximo 20% sobre o valor pago e indenizada por 

suposto dano moral sofrido. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o 

caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no 

conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 

2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. As partes firmaram Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda, objetivando a parte autora a aquisição 

de uma unidade Autônoma n. 222, do Empreendimento “Reserva Rio 

Cuiabá” nesta Capital (Id. 11699750). Sobre a rescisão do contrato, 

vejamos o que ele dispõe: “6.1. A mora do COMPRADOR será constituída, 

mediante notificação judicial ou extrajudicial enviada ao COMPRADOR no 

endereço por ele fornecido no Quadro II do “Preâmbulo”, com prazo de 

quinze (15) dias, a contar da data do recebimento da notificação, para sua 

purgação (Decreto-Lei 745/69). Caberá ao COMPRADOR comunicar a 

VENDEDORA, formalmente, sobre quaisquer alterações havidas em seu 

endereço, sob pena de serem consideradas recebidos e válidos todas e 

quaisquer notificações que forem dirigidas ao antigo endereço. [...]. 5.5. A 

mora não purgada se transformará em inadimplemento absoluto, quando, 

então, este contrato será considerado RESOLVIDO, de pleno direito e em 

sua integralidade (art. 474, do Código Civil Brasileiro), ou, a critério da 

VENDEDORA, poderá ser objeto execução por ser título extrajudicial, a 

teor do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil”. (Negrito do 

original). Vê-se que apesar de a ré afirmar que notificou os autores, não 

apresentou qualquer comprovante de entrega do mesmo, ou seja, que 

realmente os autores receberam a notificação, consequentemente que 

foram constituídos em mora (art. 373, II, CPC), assim, realmente o contrato 

não poderia ter sido rescindido sem tal providência, muito menos alienado 

à terceiro, o que não foi rebatido pela requerida, portanto, é fato 

incontroverso. É o que disciplina o artigo 341, caput, do NCPC, verbis: “Art. 

341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as 

alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I - não for admissível, a seu 

respeito, a confissão; II - a petição inicial não estiver acompanhada de 

instrumento que a lei considerar da substância do ato; III - estiverem em 

contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”. (Negritei). 

Situação que independe de prova, conforme dispõe o art. 374, do NCPC, 

confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). A parte autora concorda 

com a rescisão não porque desistiu do negócio, mas porque a ré alienou o 

bem sem oportunizá-la a saldar a obrigação. E como o contrato já fora 

rescindido, resta prejudicada/desnecessária tal declaração por este juízo. 

Assim, considerando a boa-fé e a função social do contrato, ao deixar de 

atender as expectativas do consumidor de agir com lealdade e respeito, 

violou direito básico do consumidor, já que a ré não cumpriu a promessa 

de venda do bem aos autores, pelo contrário, antes da constituição dos 

mesmos em mora, alienou o imóvel a terceiro, portanto, a rescisão se deu 

por culpa exclusiva da requerida, razão pela qual deverá efetuar a 

devolução integral do valor pago pelos autores, conforme dispõe a súmula 

543 do STJ, veja: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento”. No mais, o STJ firmou o entendimento da 

validade da cobrança da comissão de corretagem do consumidor, a qual 

está condicionada à prestação de informação clara e transparente a seu 

respeito, confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E 

DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO 

TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE 

PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula 

contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a 

comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda 

de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que 

previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, 

com o destaque do valor da comissão de corretagem. [...] - RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ, Resp. REsp 1599511 - 

Relator: Ministro Paulo De Tarso Sanseverino – data de julgamento 

24/08/2016). Negritei. Pois bem. Verifica-se do contrato de promessa de 

compra e venda a seguinte disposição (Id. 11699750): QUARO XI – DAS 

DESPESAS DECORRENTES DA TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM 

AS PARTES AJUSTAM, EM CARÁTER DE EXCEÇÃO, QUE A COMISSÃO 

DE CORRETAGEM DECORRENTE DO NEGÓCIO REALIZADO ENTRE AS 

PARTES SERÁ PAGA À IMOBILIÁRIA OU CORRETOR, DIRETAMENTE PELA 

VENDEDORA. Negrito do original. Destaquei. Desse modo, descabe a 

alegação da ré de que o pagamento de comissão de corretagem é de 

obrigação da autora. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é 

aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano 

moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, 

Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 

17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano 

moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

(In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). 

Nessa circunstância, resta evidente o dano extrapatrimonial suportado 

pela parte autora, consistente no desconforto, ansiedade e significativa 

angústia vivenciada, o que caracteriza abalo à sua honra objetiva, 
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tornando-se presumido, pois decorre do próprio fato de ter frustrada a 

realização da moradia planejada, em razão da atitude ilícita da ré, e este, 

não pode passar em pune pelo judiciário. Com relação ao arbitramento dos 

danos morais, devem ser levadas em consideração as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar 

o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É importante estar 

atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

para cada autor, mostra-se razoável. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial por Ivair 

Marques Generoso e Sandra Maria Marques Generoso em desfavor de 

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda. e Rodobens Negócios 

Imobiliários S.A, para condenar a parte ré a devolver o valor de R$ 

33.228,09 (trinta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e nove centavos) 

efetivamente pagos pela autora, devendo ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 

1% a.m., a partir da citação. Confirmo a decisão de Id. 1053177. Condeno 

a ré ao pagamento de indenização por danos morais, este que fixo em R$ 

8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, a ser corrigido pelo INPC, da data 

do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no que 

dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035085-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINE APARECIDA ALMEIDA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDINILSON DA MATA XAVIER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Edinilson da Mata Xavier e Roseline Aparecida Almeida 

ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais e Pedido de Antecipação de Tutela em desfavor de 

Concremax – Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., alegando que 

firmou o contrato de promessa de compra e venda de imóvel para 

aquisição de uma unidade autônoma no Residencial Altos do Cerrado, 

todavia, em decorrência de não ter sido entregue na data pactuada, teve 

inúmeros transtornos e prejuízos, vez que assumiu o pagamento de 

aluguel de outro imóvel e ainda pagou indevidamente dezoito parcelas de 

taxa de evolução de obra. Requer a concessão da tutela antecipada para 

que a requerida se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgãos 

de proteção ao crédito. No final, pleiteia pela condenação da requerida a 

efetuar a devolução dos valores pagos pelos autores, devidamente 

corrigido, a efetuar o pagamento da multa contratual em 10%, a efetuar o 

pagamento a título de danos materiais, no valor de R$ 26.560,00 acerca de 

despesa de aluguel e taxa de evolução de obra, e a indenizar o dano 

moral sofrido pelos autores, no valor de R$ 50.000,00, além do pagamento 

nas verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 25775327 consta decisão 

indeferindo o pedido liminar da parte autora. A requerida apresenta 

contestação (Id. 25775332), alegando em preliminar a ilegitimidade passiva 

para responder sobre taxa de evolução de obra, vez que quem realiza a 

cobrança é a Caixa Econômica Federal. Aduz sobre a incompetência 

deste juízo e a necessidade de inclusão no polo passivo da Caixa 

Econômica Federal. Denuncia a lide a Cab Cuiabá S.A. – Concessionária 

de Serviço, vez que o atraso na entrega do imóvel foi pela ausência do 

abastecimento de água e esgoto fornecido pela denunciada. No mérito, 

defende que o imóvel foi devidamente concluído, entretanto, não foi 

entregue considerando que a Cab Cuiabá não cumpriu sua obrigação 

contratual quanto à instalação dos serviços públicos de infraestrutura 

para o abastecimento de água e esgoto. Defende a possibilidade de 

prorrogação para conclusão da obra em caso fortuito. Rebate o pedido de 

indenização por danos materiais e morais, em razão de não ter praticado 

qualquer ato ilícito, bem como não há que se falar em restituição em dobro. 

Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência da ação. 

Réplica à contestação no arquivo de Id. 25775524. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 25775525), 

ambas quedaram-se inertes (Id. 25775526). O andamento do processo foi 

suspenso por ordem da decisão proferida no REsp. 1.614.721/DF (Id. 

25775528), e como o citado recurso já foi julgado, dá-se retorno à marcha 

processual. É o relatório. Decido. Em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à 

alegação de incompetência absoluta do juízo, verifica-se que a causa de 

pedir se baseia no suposto ao ilícito caracterizado pelo atraso na entrega 

do imóvel, cuja responsabilidade é exclusiva da requerida, não sendo 

questionado o contrato de mútuo, pelo que não há qualquer necessidade 

de intervenção da Caixa Econômica Federal neste feito, pois não tem 

gerência sobre a obra, não dando causa ao atraso, razão pela qual afasto 

a incompetência alegada para processamento e julgamento desta 

demanda. Quanto à denunciação à lide da Cab Cuiabá S.A., não é 

possível, vez que a relação existente entre as partes se enquadra na 

hipótese do art. 2º do CDC, e estando o feito sob a égide consumerista, 

não há falar em denunciação da lide, vez que o artigo 88 do CDC veda 

expressamente tal providência, além disso, essa questão também já está 

pacificada no STJ, conforme se depreende do informativo de 

jurisprudência n. 498 de 2012, confira-se: “DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CDC. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A Turma, ao rever orientação 

dominante desta Corte, assentou que é incabível a denunciação da lide 

nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo seja no 

caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de 

responsabilidade pelo fato do serviço (arts. 12 a 17 do CDC). Asseverou o 

Min. Relator que, segundo melhor exegese do enunciado normativo do art. 

88 do CDC, a vedação ao direito de denunciação da lide não se restringiria 

exclusivamente à responsabilidade do comerciante pelo fato do produto 

(art. 13 do CDC), mas a todo e qualquer responsável (real, aparente ou 

presumido) que indenize os prejuízos sofridos pelo consumidor. Segundo 

afirmou, a proibição do direito de regresso na mesma ação objetiva evitar 

a procrastinação do feito, tendo em vista a dedução no processo de uma 

nova causa de pedir, com fundamento distinto da formulada pelo 

consumidor, qual seja, a discussão da responsabilidade subjetiva. 

Destacou-se, ainda, que a única hipótese na qual se admite a intervenção 

de terceiro nas ações que versem sobre relação de consumo é o caso de 

chamamento ao processo do segurador – nos contratos de seguro 

celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo 

fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC). (...). (REsp 

1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 

22/5/2012).” Por isso, indefiro a denunciação postulada pela requerida. 

Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa 

sobre relação de consumo, pois se enquadram no conceito de consumidor 

e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. 

Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de 

Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. O autor baseia sua alegação de que sofreu 

danos, sob o argumento de que a requerida descumpriu o contrato no que 

tange ao prazo para a entrega do imóvel, fato que teria lhe acarretado 

inúmeros prejuízos. Verifica-se dos autos que as partes firmaram o 

Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 25775325), 

finalizado em 23/10/2013, onde na cláusula quinta dispõe que (Id. 

25775522 e 25775523): CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE 

CONCLUSÃO DA OBRA. Os PROMITENTES VENDEDORES 

comprometem-se a concluir e entregar a obra até o dia 30 de setembro de 

2014, ressalvados o caso fortuito e os motivos de força maior, como 
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greves, chuvas prolongadas, escassez de insumos, atrasos na 

expedição de documentos pelos órgãos públicos ou outros motivos que 

justifiquem o atraso. Parágrafo Primeiro - Na hipótese de ocorrer atraso na 

entrega da obra, até o limite de 6 (seis) meses a contar do prazo 

constante acima, fica garantido aos PROMITENTES COMPRADORES o 

direito de prorrogar o pagamento do saldo devedor vincendo na entrega 

da obra pelo mesmo prazo que durar o atraso na conclusão do 

empreendimento, sem a incidência de penalidades ou caracterização de 

inadimplemento contratual de ambas as partes. Parágrafo Segundo – O 

prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias, consoante previsão no §1º 

supra [...].” Verifica-se, ainda, que o contrato de financiamento feito com a 

Caixa Econômica Federal foi finalizado em 14/01/2014, dispondo a cláusula 

décima sexta c/c o item ‘C6’, que o prazo para o término da construção 

seria de 16 meses, iniciando a contagem do prazo no mês subsequente ao 

da assinatura do contrato de mútuo. Pois bem. A cláusula que estipula 

prazo para a entrega do imóvel após o contrato de financiamento é nula, 

nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, 

colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas 

pelas partes, ferindo o princípio da boa fé contratual. Assim será 

considerada a data de 30/09/2014 para a entrega do imóvel. Em que pese 

a sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância 

para a entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição 

legal e, por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta a 

submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer 

cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva. Nesse sentido: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – 

PRAZO PARA ENTREGA – PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE 

– REPETIÇÃO DE INDÉBITO (JUROS DE OBRA E TAXA DE CORRETAGEM) 

NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - ATRASO 

INJUSTIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO 

DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula firmada no 

contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias 

para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando 

trata-se de diversas unidades autônomas[...]” (Apelação Cível 

0025318-11.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) Negritei e grifei. 

Apesar da requerida justificar, ainda, que o atraso na entrega do imóvel se 

deu por força maior, em razão dos problemas relativos ao saneamento 

básico junto a CAB Cuiabá, não há que se falar em ocorrência de caso 

fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela 

construtora, não podendo sob esta alegação exime-se da 

responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes 

fatores são previsíveis. Ademais somente, notificou extrajudicialmente a 

CAB Cuiabá em 23/12/2014 (Id. 25775407), quando já ultrapassado três 

meses do prazo inicial de entrega do imóvel, e assinou o contrato de 

construção por administração para implementação de infraestrutura nº 

268/2015, em 11/02/2015 (Id. 25775408 a 25775412), isto é, faltando 

pouco mais de um mês para o fim do prazo limite de entrega do imóvel, não 

sendo diligente para a conclusão da obra. Nesse sentido: “CIVIL E 

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ATRASO ENTREGA DA OBRA. 

CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO VALOR PAGO. CASO 

FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PENAL 

COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO 10% SOBRE O VALOR PAGO. ARTIGOS 

412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Uma 

vez firmada a culpa da construtora que não conseguiu comprovar a 

incidência de caso fortuito ou força maior, imperiosa a devolução integral 

do valor pago, sem qualquer retenção, em que pese o contrato possa ter 

preconizado esse percentual em 25% (vinte e cinco por cento). 2. Já 

assentada na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que a alegação 

de falta de mão de obra e insumos utilizados na construção civil, bem 

como entraves supostamente impostos por órgãos públicos para a 

conclusão do empreendimento, não autorizam ou justificam o atraso na 

entrega da obra, já que inerentes ao ramo de atividade da empresa, que 

não pode transferir esse ônus para o consumidor. Precedentes desta 

Corte de Justiça. [...] 4. Deu-se parcial provimento ao recurso de 

apelação.” (TJDF, Acórdão n.934231, 20140310270133APC, Relator: 

SILVA LEMOS, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 216/224). 

Negritei e Grifei Desta forma, será considerada a data de 03/2015 para 

termo final da entrega da obra ao autor, já inclusos os 180 (cento e 

oitenta) de prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do 

descumprimento contratual, vez que ficou demonstrada a falha na 

prestação do serviço da ré, tendo em vista que, apesar do autor ter 

adimplido com suas obrigações, o imóvel não foi entregue, tratando-se de 

responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também 

pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, assegurando a efetiva indenização do consumidor, devendo 

ser indenizados todos os prejuízos por ela suportados em decorrência do 

atraso na entrega do imóvel. Consequentemente, a rescisão se dá por 

culpa exclusiva da requerida, razão pela qual também deverá efetuar a 

devolução integral do valor pago pelos autores, conforme dispõe a súmula 

543 do STJ, veja: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, 

deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 

comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento”. Com relação ao dano moral diante do 

descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, 

vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe 

prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se 

tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA 

ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE 

INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos 

quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se 

submetem à legislação consumerista. Descumprido o contrato entabulado 

entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação 

acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros 

cessantes até efetivo cumprimento contratual (TJMT. AI 108422/2016, J. 

em 18.04.2017) Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da 

entrega, a FRUSTRAÇÃO e o ADIAMENTO de RELEVANTE PROJETO de 

VIDA – CASA PRÓPRIA, afora os danos suportados na esfera patrimonial, 

causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a 

margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo 

abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, 

deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

f o r a m  i n d e v i d a m e n t e  i m p o s t o s . ”  ( T J M T ,  A p e l a ç ã o 

0009081-47.2012.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019) Negritei e grifei. “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA- ATRASO 

NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA – DEVER DE 

RESTITUIR OS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO 

DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A CONTAR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O inadimplemento 

contratual por parte da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no 

prazo programado, enseja a devolução dos valores pagos pela promitente 

compradora. A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na 

planta é ato ilícito passível de indenização. A aferição do quantum 

indenizatório deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se 

torne inexpressiva, de modo que o valor fixado na sentença se mostrou 

razoável. Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir 

juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a 

partir do arbitramento. (TJMT, Apelação Cível 0014878-28.2017.8.11.0041, 
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Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no 

DJE 27/05/2019) Negritei e grifei. Este fato, por si só, já autoriza o 

reconhecimento do direito do autor a indenização por danos morais. A 

fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a 

prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a compensação do 

constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter 

como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No 

caso em tela, deverá levar em consideração como ocorreram os fatos, 

condições das partes e a extensão do dano, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nessa esteira, 

comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem como 

analisando os critérios elencados, tenho por razoável e proporcional a 

fixação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Em relação aos 

danos materiais pleiteados pelo autor, com o atraso injustificado na 

entrega de imóvel restou caracterizada a mora da ré, devendo ser 

responsabilizada pelas despesas com o aluguel. Por esta razão, a 

alegação do dever de indenizar os danos materiais merece ser acolhida, 

diante das despesas com o aluguel conforme contrato de locação (Id. 

25775324) e recibos (Id. 25775325), sobre os quais serão considerados 

como termo inicial abril de 2015 (mês subsequente ao prazo de entrega da 

obra) e termo final julho de 2015, eis que devidamente comprovados os 

pagamentos nos autos. Com relação à taxa de evolução da obra/juros na 

fase de obra, trata-se de obrigação prevista no contrato firmado com a 

Caixa Econômica Federal e é devida pelo autor até o encerramento da 

obra, com a entrega do imóvel passaria a ser cobrado o valor da parcela 

do financiamento, havendo então a amortização do débito, conforme 

cláusula terceira (Id. 25775341 e 25775342). No caso dos autos houve um 

atraso injustificado na entrega do imóvel, não podendo este ônus ser 

arcado pelo autor, que além de ver frustrada a sua expectativa de usufruir 

o bem adquirido, acabaram arcando com prejuízos pela demora na entrega 

do bem. Desta forma, deve ser imputada a requerida, que descumpriu com 

os termos do contrato, o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor a 

título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal 

entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra, 30/03/2015, 

e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado 

na fase de liquidação de sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO. 

Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. 

Configurada. Prazo de tolerância de 180 dias. Não abusividade. Falta de 

interesse recursal. Período considerado quando da prolação sentencial e 

que mesmo abstraído importa em inequívoco atraso na entrega. Juros de 

obra (taxa de evolução de obra). Ocorrência. Dever de restituir valores 

pagos após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves. [...] 

RECURSOS de ambas as partes DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 

1006642-03.2015.8.26.0533; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 5ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019). Negritei e 

destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E 

FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO 

CONFIGURADAS. ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. 

DANOS EMERGENTES PROVADOS. [...] Caracterizada a impontualidade na 

entrega do imóvel na data aprazada, devem as rés indenizar os danos 

emergentes sofridos pelo autor em decorrência do pagamento de aluguel 

de outro imóvel e de juros de obra no período da mora 5. Apelação das rés 

conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1086556, 07062902520178070001, 

Relator: CESAR LOYOLA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, 

Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritei e 

destaquei. Por outro lado, resta prejudicado o pedido de condenação da 

parte requerida ao pagamento da multa contratual em 10%, vez que 

ausente tal penalidade no contrato firmado entre as partes. Diante do 

exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré a: 

1) a devolver o valor efetivamente pagos pela parte autora acerca das 

parcelas do contrato, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação, que deverá ser apurado em sede de liquidação de 

sentença. 2) a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem moral no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação. 3) a indenizar a parte autora pelos 

prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de outro imóvel, 

incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento de cada aluguel, 

considerando termo inicial em abril de 2015 (mês subsequente ao prazo de 

entrega da obra) e termo final julho de 2015. O valor do aluguel será de R$ 

400,00 (Id. 25775325). 4) a indenizar a parte autora pelos prejuízos de 

ordem material, como ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de 

evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data 

fixada no contrato para o encerramento da obra, 30/03/2015, e o término 

da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de 

liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 

85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BRAZ DA CUNHA (REQUERENTE)

QUEZIA PEDROSO NAVARRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR OAB - SP225735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Luciano Braz da Cunha e Quezia Pedroso Navarro 

ingressaram com Ação Cautelar de Manutenção de Posse com Pedido de 

Liminar em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – 

SPE Ltda., todos qualificados nos autos, alegando que em 2010 firmaram 

contrato com a ré para aquisição de um imóvel denominado casa n. 75, 

modelo TN87, fachada F7, primeira etapa do condomínio Rio Coxipó, cujo 

pagamento seria em parcelas intermediárias; utilização de FGTS e saldo 

maior a financiar, por intermédio da Caixa Econômica Federal. Narram que 

adimpliram as parcelas e o saldo do FGTS foi vinculado e acerca do 

financiamento, a ré indicou um correspondente denominado “Luar Imóveis” 

que começou a cuidar do processo em 2012, porém os documentos para 

obtenção do crédito foram extraviados pelo correio, o que casou o 

rompimento negocial do réu com o correspondente. Asseveram que por 

conta disso, o réu informou que o procedimento bancário deveria ser 

reiniciado através de outros meios, e temendo os autores em não 

conseguirem concluir a aquisição da unidade, bem como perder o dinheiro 

já adimplido, decidiram adentrar clandestinamente no imóvel em 2014, 

motivados pelo estado de necessidade, inerente a gestação de risco que 

a autora vivenciava. Discorrem que em novembro de 2015 receberam 

notificação da ré, sofrendo turbação, mas já cessou a clandestinidade por 

se tratar de posse velha, assim, requerem a concessão de liminar para 

manutenção da posse no imóvel. No final, pugnam pela procedência da 

demanda para que seja determinado a parte requerida a não praticar 

nenhum ato contra os autores sobre o imóvel, sob pena de multa, e que 

ela seja condenada ao pagamento das verbas de sucumbência. Foi 

determinada a emenda da inicial (Id. 25833977), e sobre esta ordem os 

autores embargaram (Id. 25833978, 25833979 e 25833980). No arquivo de 

Id. 25833983 consta decisão rejeitando os embargos de declaração 

opostos pela parte autora, bem como a liminar pleiteada por eles. Sobre tal 

decisum os autores opuseram novos embargos de declaração (Id. 

25833985). A parte ré apresenta contestação (Id. 25833986, 25833987, 
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25833988, 25833989, 25833990 e 25834041), aduzindo que os autores 

não efetuaram o pagamento integral do contrato e adentraram 

indevidamente no imóvel, não podendo ser mantidos na posse, já que a 

entrega da unidade está condicionada ao pagamento integral do bem; que 

os autores foram notificados para realizar o financiamento, mas 

permaneceram inertes, o que ensejou o distrato unilateral. Requer a 

improcedência da ação, com a condenação da parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. No arquivo de Id. 

25834067 consta nova decisão rejeitando os embargos de declaração 

opostos pela parte autora. Réplica no arquivo de Id. 25834068 e 2584069. 

A parte autora informou a interposição de recurso de A.I (Id. 25834069), e 

no arquivo de Id. 25834081 consta informação de que o mesmo foi 

desprovido pelo TJMT. É o relatório. Decido. Trata-se de processo com 

menor complexidade e, por se tratar de matéria envolve questão 

unicamente de direito, passo a julgar a lide, com fundamento no artigo 355, 

I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas. Necessário 

novamente registrar que se tratando de cautelar ajuizada na vigência do 

CPC/73, os procedimentos a ela atinentes deverão continuar sendo 

aplicados. As medidas cautelares têm a finalidade de apenas assegurar a 

eficácia e utilidade do processo principal, o mérito deve ficar circunscrito à 

verificação do fumus boni iuris e do periculum in mora, descabendo a 

discussão, no processo cautelar, da matéria que constitua o próprio direito 

material das partes, senão para aferir o perigo e a aparência do bom 

direito eventualmente invocado. Os requisitos são cumulativos e a 

ausência de quaisquer destes obsta o deferimento da medida pleiteada. 

No arquivo de Id. 25833983 consta decisão indeferindo a liminar pleiteada, 

por não vislumbrar a existência do requisito legal exigido da plausibilidade 

do direito, ou seja, a fumaça do bom direito. Na hipótese dos autos, muito 

embora tenha a parte autora alegado que cessou a clandestinidade, 

conforme anteriormente elencado, a relação entre as partes é contratual e 

a posse será determinada em decorrência desta, ou seja, com a 

finalização do pagamento acerca da aquisição do imóvel, e como os 

próprios autores afirmaram que não efetuaram pagamento integral sobre o 

bem, está ausente o requisito da fumaça do bom direito de permanência 

deles no mesmo, assim, não há como deferir o pleiteado nestes autos. 

Além disso, o extravio de documentos, por si só, não ensejava, ao tempo, 

a perda do financiamento ou rescisão do contrato, já que o processo 

bancário poderia ser reiniciado. Quanto ao receio de perder o valor pago 

ou questionamento acerca da validade da rescisão unilateral realizada 

pela parte ré, poderia ter se valido da ação própria, e não adentrar no bem 

antes da finalização do negócio e postular a proteção do judiciário para 

tanto. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Cautelar promovida por Luciano Braz da Cunha e Quezia Pedroso Navarro 

em desfavor de Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE 

Ltda. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, estes que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento 

no artigo 85, § 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 0008534-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BRAZ DA CUNHA (RECONVINDO)

QUEZIA PEDROSO NAVARRO DA CUNHA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda. 

ajuizou Ação de Reintegração de Posse com pedido de Tutela de Urgência 

c/c Perdas e Danos em desfavor de Luciano Braz da Cunha e Quezia 

Pedroso Navarro, todos devidamente qualificados nos autos, alegando 

que em 2010 firmou contrato com a parte ré para venda de um imóvel de 

sua propriedade, denominado casa n. 75, modelo TN87, fachada F7, 

primeira etapa do condomínio Rio Coxipó, nesta Capital, no valor total de R$ 

157.590,00, do qual foi pago pelos réus apenas a quantia de R$ 9.350,64. 

Narram que de acordo com o pacto, parte do valor seria pago pelos réus 

por meio próprio ou financiamento bancário através de qualquer 

instituição; que os réus foram notificados para realizarem o pagamento da 

quitação da unidade, mas se mantiveram inerte, o que ensejou a rescisão 

automática do contrato, além disso, os requeridos “invadiram” o imóvel 

clandestinamente. Discorre que os requeridos após entrarem no imóvel 

sem permissão, ajuizaram ação de manutenção de posse e pretendem 

transferir para a autora a responsabilidade pela não obtenção do 

financiamento e que a quitação do contrato é condição para entrega das 

chaves do bem. Requer a concessão da liminar para que seja determinado 

aos réus a desocuparem o imóvel imediatamente ou a concessão da tutela 

de evidência no mesmo sentido. No mérito, pleiteia que seja reconhecida a 

rescisão do contrato, tornando-se definitiva a posse em favor da parte 

autora, com a condenação dos réus ao pagamento das penalidades 

previstas no item 5.7 e seguintes do contrato; ao pagamento a título de 

fruição no período de permanência no bem, o valor mensal de 1% sobre o 

valor do imóvel; ao pagamento de eventuais despesas de condomínio, 

IPTU, energia, água, etc., além das verbas de sucumbência. Foi 

determinada a designação de audiência de mediação, e a análise do 

pedido liminar foi postergada para aguardar a defesa dos réus (Id. 

25775646). A audiência de mediação restou infrutífera em razão da 

ausência da parte ré (Id. 25775688). A parte autora peticionou informando 

que os réu não estão pagando as despesas do condomínio, requerendo a 

apreciação da liminar (Id. 25775691), reforçou o pedido também na petição 

de Id. 25775694. O pedido urgente foi apreciado e deferido (Id. 25775697). 

A parte ré opôs Embargos de Declaração, aduzindo ausência de citação e 

questionando a natureza da ação (Id. 25775701). Os réus também 

apresentam contestação (Id. 25775706), reiterando a alegação de falta de 

citação e que tinham interesse na audiência de conciliação; questionam 

novamente a natureza da ação e que a liminar não poderia ter sido 

concedida por se tratar de posse velha; que a competência da ação é da 

vara especializada em direito agrário. Asseveram ainda que o 

correspondente da parte autora começou a cuidar do processamento 

necessário à obtenção do crédito junto à Caixa Econômica Federal e 

aguardaram contato para serem chamados para assinarem o contrato, 

mas posteriormente tiveram a informação de que os documentos foram 

extraviados, o que casou o rompimento negocial da autora com o 

correspondente; que o processamento haveria de ser reiniciado por 

outros meios e temendo em não conseguirem concluir a aquisição da 

unidade, bem como perder o dinheiro já pago, decidiram adentrar 

clandestinamente no imóvel em 2014, motivados pelo estado de 

necessidade, inerente a gestação de risco que a corré Quezia vivenciava. 

Aduzem que a clandestinidade foi cessada, tornando-se a posse justa; 

que a autora não comprovou o animus corpus; que a rescisão só poderia 

ocorrer após a notificação dos autores acerca da constituição em mora; 

que a rescisão unilateral prevista no aditamento só se aplica em relação 

ao pagamento da “parte A” do contrato e não da “parte B”; que culpa pela 

não continuidade contratual foi da autora, já que seu correspondente 

bancário perdeu a documentação. Alegam que possuem direito na 

continuidade do contrato e efetuarem o pagamento de acordo com os 

valores firmados à época da assinatura do contrato; impugnam o pedido 

de dano material e argumentam que pretendem ressarcir a autora os 

valores pagos por ela a título de condomínio. Requerem o acolhimento das 

preliminares ou a improcedência do pedido autoral, e deferimento do 

pedido contraposto de manutenção na posse do imóvel. No arquivo de Id. 

25775858 consta decisão rejeitando os embargos de declaração opostos 

pelos réus. A autora foi emitida na posse do bem (Id. 25775861). Réplica 

no arquivo de Id. 25775864. Os réus informaram a interposição de A.I (Id. 

25775865). Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir (Id. 25776051), ambas as partes se manifestaram (Ids. 25776052 

e 25776053). É o relatório. Decido Consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

analisar a questão de falta de citação dos réus e que eles tinham 

interesse na audiência de conciliação, vez que já rechaçada na decisão 
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de Id. 25775858. Quanto à natureza da ação, justamente por se tratar de 

posse velha, ela segue o procedimento comum, assim não há impedimento 

acerca da concessão da tutela de urgência, desde que preenchidos os 

requisitos, como foi na hipótese dos autos. No mais, a Resolução n. 

006/2014/TP atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário a 

competência para processar e julgar processos que envolvam conflitos 

possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, 

entretanto, apenas nos casos em que não há uma relação jurídica entre as 

partes, por isso, não há falar em competência daquela especializada para 

analisar este feito. A autora firmou contrato com a parte ré para venda de 

um imóvel de sua propriedade, denominado casa n. 75, modelo TN87, 

fachada F7, primeira etapa do condomínio Rio Coxipó, nesta Capital, no 

valor total de R$ 157.590,00, do qual foi pago pelos réus apenas a quantia 

de R$ 9.350,64. Em que pese a parte ré alegar que cessou a 

clandestinidade, a relação entre as partes é contratual e a posse será 

determinada em decorrência desta, ou seja, com a finalização do 

pagamento acerca da aquisição do imóvel, e como os próprios réus 

afirmaram que não efetuaram pagamento integral sobre o bem, 

configurado está o esbulho possessório. Como já exposto na ação de n. 

55779-09.2015.811.0041, o extravio de documentos, por si só, não 

ensejava, ao tempo, a perda do financiamento ou rescisão do contrato, já 

que o processo bancário poderia ser reiniciado, e a parte ré poderia 

pleitear o financiamento em outras instituições bancárias ou efetuar o 

pagamento por recurso próprio, já que a providência acerca da quitação 

lhe competia, e não à parte autora. Ao contrário do também alegado, a 

autora detinha o animus corpus, tanto que exerceu sobre a coisa o poder 

de interesse próprio e realizou toda a obra de construção do imóvel, no 

qual os réus adentraram. Sobre a rescisão do contrato, vejamos o que ele 

dispõe (Id. 25775514): “5.2. A mora do COMPRADOR será constituída, 

mediante notificação judicial ou extrajudicial, com prazo de quinze (15) 

dias, a contar da data do recebimento da notificação, para sua purgação 

(Decreto-Lei 745/69). A notificação ocorrerá caso o COMPRADOR 

permaneça em mora por mais de dez (10) dias, com relação a qualquer de 

suas obrigações decorrentes deste Contrato. [...]. 5.5. A mora não 

purgada se transformará em inadimplemento absoluto, quando, então, este 

contrato será considerado resolvido, de pleno direito e em sua 

integralidade (art. 474, do Código Civil Brasileiro), ou, a critério de qualquer 

das partes, será executado, como título extrajudicial que é, pela via judicial 

(art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil)”. (Negrito do original). 

Observa-se que a parte autora enviou diversas notificações para a parte 

ré, seja para informar a existência de restrição junto à Receita Federal, o 

que iria impedir a obtenção do financiamento, seja para eles adimplirem o 

saldo devedor e desocuparem o imóvel (Ids. 25775539, 25775540 e 

25775541), e ainda foram notificados pelo condomínio para também 

apresentarem os documentos de regularização, sob pena de 

cancelamento de acesso ao mesmo (Id. 25775641). Vê-se assim que os 

requeridos tiveram diversas oportunidades em regularizar as pendências, 

mas permaneceram inertes, assim, não deveriam adentrar no bem antes 

da finalização do negócio e postular a proteção do judiciário para tanto, 

ainda que movidos pelo estado de necessidade, conforme alegado, 

situação que lhes retiram o direito a continuidade da relação jurídica 

requerida. Ainda que entendam pela necessidade de interpelação, é certo 

que ela também foi suprida pela citação (art. 240, CPC). Quanto ao pedido 

da parte autora acerca da condenação dos réus ao pagamento das 

penalidades previstas no item 5.7 e seguintes do contrato, o Superior 

Tribunal de Justiça assegura que em caso de rescisão do contrato de 

compra e venda por culpa exclusiva do comprador, a construtora ou 

incorporadora poderá reter apenas parte do valor efetivamente pago para 

ressarcir as despesas administrativas de 10% (dez por cento) a 25% 

(vinte por cento), para que não ocorra enriquecimento sem causa, 

considerando que a construtora poderá vender novamente o imóvel em 

questão. Vejamos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE ESSE MESMO BEM. INADIMPLEMENTO 

DOS COMPRADORES. RESCISÃO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação 

jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de 

forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 2. 

O Tribunal de origem admitiu a pretensão de desfazimento do negócio com 

restituição parcial dos valores pagos sem necessidade de alienar o bem 

dado em garantia, como alegado pela construtora com amparo na Lei n. 

9.514/1997, porque o contrato não teria sido levado a registro no Registro 

de Imóveis. A alegação deduzida no recurso especial, de que não seria 

necessário levar o contrato a registro para que ele tivesse eficácia entre 

as partes, vem amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais 

que, pelo seu conteúdo, não servem para dar sustentação a essa tese. 3. 

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, de resolução do 

compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 

1361921/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado 

em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). Negritei e destaquei. “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE 

VALORES PAGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO 

ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO 

DE VALORES PAGOS. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com 

devolução de valores pagos, em virtude de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel firmado entre as partes. 2. Ausentes os vícios 

do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. 

Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e 

fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a 

prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1º, 

IV E VI do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos 

legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de 

declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A 

jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de 

contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o 

percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas 

seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada 

caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 6. Agravo interno não 

provido”. (STJ, AgInt no AREsp 1313870/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). 

Negritei. E ainda: “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTÊNCIA PELO PROMITENTE 

COMPRADOR - RAZOABILIDADE DA RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES 

PAGOS - NÃO RETENÇÃO DE ARRAS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

MODIFICAÇÃO - DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO. 1. É razoável e 

proporcional a retenção pela promitente vendedora de 15% dos valores 

pagos pelo consumidor que manifesta arrependimento e requer a rescisão 

contratual. 2. O valor pago como sinal integra o valor total do imóvel e a 

sua retenção, além do percentual de 15% sobre os valores pagos, implica 

em bis in idem. 3. Havendo sucumbência recíproca, porém 

desproporcional, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos, nos 

termos do artigo 21 do CPC/73. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo.” 

(TJDF - Acórdão n.986671, 20140111875787APC, Relator: Sérgio Rocha 

4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 

16/12/2016. Pág.: 834/859). Negritei. Portanto deverá haver retenção pela 

autora de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos, de forma 

atualizada, vez que ela poderá colocar o imóvel novamente à venda, 

valorizado, por certo, não sofrendo qualquer tipo de prejuízo pela não 

concretização do pacto firmado com a parte ré, conforme o entendimento 

da corte superior. Dada à especialidade do caso, há de se registrar que o 

imóvel foi ocupado pelos réus por muito tempo, sem a devida 

contraprestação do contrato, assim, não há como negar que a parte 

autora sofreu um grave prejuízo, e para evitar o enriquecimento ilícito dos 

réus, é justo o pagamento para a autora de indenização de fruição do 

bem, conforme previsto na cláusula 5.7.2 “a” do pacto. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL 

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO 

AO NCPC. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DO 

TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. RETENÇÃO DA 

INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. [...]. 4. Na linha dos precedentes desta Corte, admite-se 

como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda 

de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo 

vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas. 5. Isso 
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não afasta, porém, a possibilidade de que, em determinado caso concreto, 

situação excepcional recomende outra solução, tendo em vista o princípio 

da vedação do enriquecimento indevido. 6. No caso dos autos, o Tribunal 

de origem destacou que o imóvel foi ocupado por muito tempo, sem que 

fossem pagas as prestações do contrato, gerando para o promitente 

vendedor um grave prejuízo. Destacou, também, que o perdimento de 

todas as parcelas pagas seria a única forma de recompor esses 

prejuízos. 7. Impossível, nesses termos, verificar se a determinação de 

retenção da integralidade dos valores pagos constitui ou não justa 

contraprestação pelo tempo de fruição do imóvel sem revolver matéria 

fático-probatória. Nesses termos, a pretensão recursal encontra 

obstáculo na Súmula nº 7 do STJ. 8. Em virtude do não provimento do 

presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do 

NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no 

percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da 

respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 9. Agravo 

interno não provido, com aplicação de multa”. (STJ, AgInt no REsp 

1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 

05/06/2018, DJe 15/06/2018). Negritei Também são devidos pelos réus os 

encargos sobre o imóvel no período de ocupação do mesmo, seja taxa de 

condomínio, IPTU, energia, água, etc. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial por Sistema 

Fácil, Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE Ltda. em desfavor de 

Luciano Braz da Cunha e Quezia Pedroso Navarro, para reconhecer a 

rescisão do contrato em razão da inadimplência da parte requerida, 

consequentemente confirmo a decisão de Id. 25775697 e torno definitiva a 

posse do imóvel em favor da parte autora. Autorizo a retenção pela autora 

de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelos réus, de 

forma atualizada acerca da penalidade contratual; condeno os réus a título 

de fruição no período de permanência no bem (13/09/2013 a 14/02/2019), 

ao pagamento no valor mensal de 1% sobre o valor do imóvel; ao 

pagamento de eventuais despesas de condomínio, IPTU, energia, água, 

etc., podendo ser realizada a devida compensação entre as partes 

(crédito/débito). Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima 

do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo às anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008631-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. A. J. (EXEQUENTE)

MARCIO PEREIRA ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008631-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

M. P. A. J., MARCIO PEREIRA ANTUNES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Cientifique-se o Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033967-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0033967-08.2015 Visto. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença (id. 25774598, pág. 03/25774617) afirmando o crédito discutido 

é concursal, vez que o evento danoso ocorreu em 18.05.2014. Aduz 

excesso de execução, sustentando que os juros de mora e correção 

monetária só devem incidir até a data do pedido de recuperação judicial, 

qual seja, 20/06/2016, apresentando o cálculo do valor que entende 

devido. A exequente se manifesta através do documento de id. 145, 

rebatendo as alegações da executada. Decido. Inicialmente, apesar de 

compartilhar o entendimento de que a constituição do crédito discutido em 

ação indenizatória ocorre com o trânsito em julgado da sentença que 

constitui o crédito, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento 

diverso, vez que assegura que o fato gerador é a partir da data do evento 

danoso, nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO 

DANOSO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO 

RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. [...] 

tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior 

àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua 

sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. 4. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. 1.827.797/MT, Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, data de publicação 05.08.2019) Negritei e grifei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO 

- FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

CRÉDITO CONCURSAL – VALOR QUE DEVE SER HABILITADO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES PARA RECEBIMENTO –EXTINÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DO STJ - DECISUM 

REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Segundo precedentes de ambas as 

turmas do STJ, o crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de 

responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for 

anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare 

e a quantifique seja posterior. [...].”(TJMT, Agravo de Instrumento 

1010978-75.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, data 

do julgamento 19.09.2019) Negritei e grifei. Assim revogo a decisão de id. 

25774596, e considerando que as data da negativação indevida (fato 

gerador) objeto deste processo ocorreu em 18.05.2014, o crédito em 

questão é classificado como concursal. Quanto a impugnação ao 

cumprimento de sentença sem maiores delongas, o termo final para 

atualização de juros e correção monetária dos débitos concursais, dispõe 

o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05, que o valor do crédito será atualizado até 

a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. O 

Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não há a incidência de juros 

de mora em data posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme 

REsp nº. 1.662.793/SP. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 

ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. [...] Em habilitação de 

créditos, aceitar a incidência de juros de mora e correção monetária em 

data posterior ao pedido da recuperação judicial implica negativa de 

vigência ao art. 9º, II, da LRF. [...] Assim, todos os créditos devem ser 

atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, sem que isso 

represente violação da coisa julgada, pois a execução seguirá as 

condições pactuadas na novação e não na obrigação extinta, sempre 

respeitando-se o tratamento igualitário entre os credores. 5. Recurso 

especial não provido (REsp 1.662.793/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017) Portanto, não há dúvidas de 

que o débito concursal em questão só deve ser atualizado até a data de 

20/06/2016, o que não foi observado pela parte exequente, vez que o 
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cálculo por ela apresentado foi atualizado até 13.07.2017, já o cálculo 

apresentada pela parte executada observou com os julgados no processo 

e a atualização até a data do pedido de recuperação judicial e deve ser 

homologado. Ressalte-se que por força do disposto no artigo 59 da 

LFRJ[1], 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.” 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. 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)[2], o que não é a hipótese dos autos. 

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. (...)” (grifo nosso) Destarte, a novação 

resultante da homologação do plano recuperacional[3], estabelece 

condição resolutiva e impõe que as execuções individuais ajuizadas 

contra a devedora devem ser extintas, conforme suscitado pelo Juízo da 

Recuperação Judicial. Nesse sentido: “DIREITO EMPRESARIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do 

RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, 

quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores 

e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não 

apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra 

a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata 

o art. 59 da Lei n.11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

26/04/2018 – grifo nosso)[4]. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação 

ao cumprimento de sentença ofertada pela executada (25774598, pág. 

03/25774617), para reconhecer o excesso de execução de R$ 2.723,32e 

face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, 

homologando o valor do crédito em R$ 7.528,00, ao que JULGO EXTINTO o 

presente cumprimento de sentença, na forma do que estabelecem os 

artigos 924, III e 925 do NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão 

de crédito da exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao 

Juízo Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ. Expeça-se o necessário. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1o do art. 50 desta Lei. [2] Ressalvando, inclusive que Ministros da 2ª 

Turma do SJT (CC n. 136.586/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 27/03/2015; CC n. 129.721/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 03/12/2013) já 

mitigaram o referido comando da lei em homenagem ao princípio da 

conservação da empresa e reconhecendo a competência do Juízo 

universal da falência, mesmo nos créditos originados após a 

protocolização do pedido de recuperação judicial. [3] Embora sui generis, 

pois mantém as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349-SP, 

Segunda Seção, DJe 2/2/2015). [4] Precedentes: AgRg no REsp 

1374877/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015; REsp 1333349/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/11/2014, DJe 02/02/2015; AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, 

DJe 04/12/2014; EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014; REsp 

1321288/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 18/12/2012; REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2012, DJe 21/08/2012; 

REsp 1246488/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 22/10/2014, DJe 29/10/2014; REsp 1323736/SP 

(decisão monocrática), Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

julgado em 26/03/2013, DJe 03/04/2013.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004177-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY JOSE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004177-20.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RUDINEY JOSE DE AMORIM EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. 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: 1009000-37.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCONDES JOSE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006100-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006100-81.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA CRISTINA DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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PJE 0053972-51.2015 Visto. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença (id. 25949373/25949375) afirmando o crédito discutido é 

concursal. Aduz excesso de execução, sustentando que os juros de 

mora e correção monetária só devem incidir até a data do pedido de 

recuperação judicial, qual seja, 20/06/2016, apresentando o cálculo do 

valor que entende devido. A exequente se manifesta através do 

documento de id. 25949377, postulando pela expedição de certidão de 

crédito para habilitação no Juízo da Recuperação. Decido. Inicialmente, 

apesar de compartilhar o entendimento de que a constituição do crédito 

discutido em ação indenizatória ocorre com o trânsito em julgado da 

sentença que constitui o crédito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

posicionamento diverso, vez que assegura que o fato gerador é a partir 

da data do evento danoso, nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO OCORRIDO EM 

MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS 

SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA 

POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. [...] tratando-se de crédito derivado de 

fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação 

judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da 

sociedade devedora. 4. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. 1.827.797/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data de publicação 

05.08.2019) Negritei e grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – VALOR QUE 

DEVE SER HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES PARA 

RECEBIMENTO –EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

PRECEDENTES DO STJ - DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. 

Segundo precedentes de ambas as turmas do STJ, o crédito oriundo de 

lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a 

data do fato gerador for anterior ao pedido de Recuperação Judicial, ainda 

que o ato que a declare e a quantifique seja posterior. [...].”(TJMT, Agravo 

de Instrumento 1010978-75.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, data do julgamento 19.09.2019) Negritei e grifei. Assim 

revogo a decisão de id. 25949344, e considerando que a data da 

negativação indevida (fato gerador) objeto deste processo ocorreu em 

28.08.2011, o crédito em questão é classificado como concursal. Quanto a 

impugnação ao cumprimento de sentença sem maiores delongas, o termo 

final para atualização de juros e correção monetária dos débitos 

concursais, dispõe o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/05, que o valor do crédito 

será atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de 

recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que não 

há a incidência de juros de mora em data posterior ao pedido de 

recuperação judicial, conforme REsp nº. 1.662.793/SP. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. TRATAMENTO IGUALITÁRIO. 

NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 

[...] Em habilitação de créditos, aceitar a incidência de juros de mora e 

correção monetária em data posterior ao pedido da recuperação judicial 

implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da LRF. [...] Assim, todos os 

créditos devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação 

judicial, sem que isso represente violação da coisa julgada, pois a 

execução seguirá as condições pactuadas na novação e não na 

obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário entre os 

credores. 5. Recurso especial não provido (REsp 1.662.793/SP, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2017, DJe 14/8/2017) 

Portanto, não há dúvidas de que o débito concursal em questão só deve 

ser atualizado até a data de 20/06/2016, o que não foi observado pela 

parte exequente, vez que o cálculo por ela apresentado foi atualizado até 

09.10.2017, já o cálculo apresentada pela parte executada observou com 

os julgados no processo e a atualização até a data do pedido de 

recuperação judicial e deve ser homologado. Ressalte-se que por força do 

disposto no artigo 59 da LFRJ[1], 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.” 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. 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)[2], o que não é a hipótese dos autos. 

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, 
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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. (...)” (grifo nosso) Destarte, a novação 

resultante da homologação do plano recuperacional[3], estabelece 

condição resolutiva e impõe que as execuções individuais ajuizadas 

contra a devedora devem ser extintas, conforme suscitado pelo Juízo da 

Recuperação Judicial. Nesse sentido: “DIREITO EMPRESARIAL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, "c", e 255, § 4º, III, do 

RISTJ, o relator está autorizado a julgar monocraticamente recurso, 

quando houver jurisprudência consolidada sobre o tema. 2. Após a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores 

e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não 

apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra 

a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata 

o art. 59 da Lei n.11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 

26/04/2018 – grifo nosso)[4]. Diante do exposto, ACOLHO a impugnação 

ao cumprimento de sentença ofertada pela executada 

(25949373/25949375), para reconhecer o excesso de execução de R$ 

1.947,61 e face ao que estabelecem os arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005, 

homologando o valor do crédito em R$ 19.032,00, ao que JULGO EXTINTO 

o presente cumprimento de sentença, na forma do que estabelecem os 

artigos 924, III e 925 do NCPC, devendo, entretanto, ser expedido certidão 

de crédito da exequente, possibilitando a respectiva habilitação junto ao 

Juízo Recuperacional da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ. Expeça-se a certidão de crédito em favor da autora 

observando o valor supracitado. Por amor ao debate ressalto que 

qualquer pedido de requerimento de justiça gratuita na Recuperação 

Judicial deve ser formulado pelos advogados da autora. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 59. O plano de recuperação judicial 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e 

todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o 

disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. [2] Ressalvando, inclusive que 

Ministros da 2ª Turma do SJT (CC n. 136.586/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 27/03/2015; CC n. 129.721/SP, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Dje 03/12/2013) 

já mitigaram o referido comando da lei em homenagem ao princípio da 

conservação da empresa e reconhecendo a competência do Juízo 

universal da falência, mesmo nos créditos originados após a 

protocolização do pedido de recuperação judicial. [3] Embora sui generis, 

pois mantém as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349-SP, 

Segunda Seção, DJe 2/2/2015). [4] Precedentes: AgRg no REsp 

1374877/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015; REsp 1333349/SP, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/11/2014, DJe 02/02/2015; AgRg no REsp 1459589/MG, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, 

DJe 04/12/2014; EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014; REsp 

1321288/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 18/12/2012; REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2012, DJe 21/08/2012; 

REsp 1246488/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 22/10/2014, DJe 29/10/2014; REsp 1323736/SP 

(decisão monocrática), Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

julgado em 26/03/2013, DJe 03/04/2013.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008322-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELYTON GOMES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOELYTON GOMES DOS SANTOS, 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 18/08/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, e ao pagamento do reembolso das despesas 

médico-hospitalares, 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 

da parte autora quanto ao laudo. A ré devidamente citada deixou 

transcorrer o prazo não tendo apresentado contestação, conforme 

certificado (ID 24691807). É o relatório. Decido. A requerida, devidamente 

citada, não apresentou contestação no tempo hábil, 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. 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 18/08/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JOELYTON GOMES DOS SANTOS, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 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, 
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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 

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 cinco centavos). 

Quanto ao pedido de ressarcimento das despesas médicas e 

suplementares, verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal referente 

a despesa médica e hospitalar (ID 18314521), e nota fiscal referente a 

honorário médico (ID 18314521) totalizando a quantia de R$ 7.325,00 (sete 

mil trezentos e vinte cinco 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$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento 

de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais), referente à restituição das 

despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir 

da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001843-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIEGO DIAS DE OLIVEIRA QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001843-13.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE DIEGO DIAS DE OLIVEIRA QUEIROZ EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001022-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEI NEGRAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001022-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILCINEI NEGRAO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. 

No mais, diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerida. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045131-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045131-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO LIMA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008678-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON SOARES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008678-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELINGTON SOARES MONTEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WELINGTON SOARES MONTEIRO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 12/02/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, 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, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a ausência de documentos essenciais 

à regulação do sinistro e a falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito alega a não comprovação do nexo 

causal, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre o quantum 

indenizatório, sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, necessidade de prova 

pericial, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios e seu prequestionamento, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

25535068). 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 ausência de documentos essenciais para o 

pagamento administrativo, bem como falta de interesse de agir pela 

ausência de comprovação de entrega da documentação do requerimento 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares 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 rá alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 12/02/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que WELINGTON SOARES 

MONTEIRO apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de leve intensidade avaliada em 25%, 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 
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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 da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, 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. 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) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. 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) 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 R$ 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 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. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009236-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEONILIO DE OLIVEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009236-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE TEONILIO DE OLIVEIRA SOUSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 226 de 301



mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020732-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRYS GIOVANA OLIVEIRA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020732-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TAMIRYS GIOVANA OLIVEIRA MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. TAMIRYS GIOVANA OLIVEIRA MELO, 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 27/02/2019, 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 pedido administrativo. No mérito alega ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, 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. A impugnação foi acostada aos autos (ID 26267058). 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 ausência do requerimento 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 

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. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) 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 27/02/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

TAMIRYS GIOVANA OLIVEIRA MELO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta na estrutura da face de residual intensidade avaliada 

em 10% e invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; 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 
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artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura da 

face, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou 

seja, 10% de 100% e 25% de invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais); b) 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 25% desse valor, ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

Totalizando a quantia de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais 

e setenta 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$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa 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. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 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. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023778-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES DOMINGOS PEDROZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023778-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORIDES DOMINGOS PEDROZO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ORIDES DOMINGOS PEDROZO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 16/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, 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, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, 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. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28050273). 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 
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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 alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento 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 invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 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. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) 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 16/04/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ORIDES DOMINGOS PEDROZO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do 4º dedo da mão esquerda 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 4º dedo da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% 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 50% desse valor, ou seja, R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). 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 regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 
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administrativos, 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. 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) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. 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$ 675,00 (seiscentos 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 R$ 1.000,00 (mil 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. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001610-15.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIS IONE ZAPELA (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIO GONCALVES GALLO (EXECUTADO)

LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Execução promovida por Santa Cruz 

Engenharia contra Espólio de Antônio Gonçalves Gallo, representado pelo 

inventariante Lincoln Pierry Gonçalves Gallo, e Marlis Ione Gonçalves 

Gallo. A parte autora foi intimada por seu advogado, para dar 

prosseguimento no feito, mas quedou-se inerte (Id. 27049374), assim, foi 

promovida a tentativa de intimação pessoal da mesma, no entanto, constou 

na correspondência a observação “mudou-se” (Id. 27049376). É o 

relatório. Decido. O que se verifica dos autos é que a parte autora não 

possui mais interesse na demanda, eis que simplesmente abandonou o 

processo que aguarda manifestação há quase dois anos, o que impede o 

bom e regular desenvolvimento do feito. No caso em análise, foi dada 

oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um fim por 

ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua 

desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ademais, 

conforme consta da correspondência que a parte autora não foi localizada 

no endereço fornecido por ela nos autos, para ser intimada a dar 

prosseguimento ao processo. Não há o que se falar em necessidade de 

formalização via edital da providência que exige o artigo 485, parágrafo 

1º, do NCPC, visto que dispõe o art. 274 do NCPC: 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 da 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. A jurisprudência é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CONTRATO. Exige-se a 

intimação pessoal da parte, previamente à extinção do feito. Inteligência do 

§1º do art. 267 do CPC. Intimação devidamente procedida. A parte é 

obrigada a manter atualizado o endereço, sempre que houver modificação 

temporária ou definitiva, em conformidade com a disposição do parágrafo 

único do art. 238 do Código de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Irregularidade da representação processual não sanada no prazo 

concedido acarreta, em derradeiro, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (TJ/MG - Ap. Cív. n. 70036748952, Rel. Des. 

João Moreno Pomar, DJe de 16-1-2012). (Grifo nosso) A parte autora não 

só abandonou o processo, como também não forneceu ou atualizou o seu 

endereço, impossibilitando sua própria localização, demonstrando total 

desinteresse pela causa, que não pode se perpetuar no tempo. Assim, 

consubstanciado no fato de que compete à parte interessada promover o 

andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe 

competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe. Posto isso, 

julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 485, III, do NCPC. Considerando que a extinção do processo se deu 
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por fato relacionado ao comportamento desidioso da própria parte autora, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno a parte credora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno ainda a autora ao pagamento de R$ 

5.000,00, a título de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, 

§8º c/c §2º, do CPC . Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038831-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. No despacho de Id. 23476553 foi determinada a intimação da parte 

autora para apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência 

financeira ou efetuar o pagamento das custas e taxa judiciária, no prazo 

de quinze dias, sendo novamente ordenado no despacho de Id. 24951365, 

todavia, manteve-se inerte. É o relatório. Decido. O artigo 290 do Código de 

Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não 

adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada, sendo 

que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do NCPC. Posto 

isso, não existindo justa causa a legitimar o descumprimento da 

determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041056-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DOUGLAS DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001763-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA APARECIDA CARDOSO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando a Portaria n. 1455/2018/PRES e a necessidade de 

readequação da pauta, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

30/04/2019, às 10:00 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001763-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA APARECIDA CARDOSO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que somente nesta data cadastrou-se a patrona 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-31 ARRESTO

Processo Número: 1052928-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CIMERMAN (REQUERIDO)

MAGDA ULICEIA SANTOS DIAS (REQUERIDO)

ESK PARTNERS GESTAO DE ATIVOS E DE INVESTIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

JACQUES LEVY ESKENAZI (REQUERIDO)

 

Diante do teor dos AR's das partes demandas ESK PARTNERS GESTAO 

DE ATIVOS E DE INVESTIMENTOS LTDA, JACQUES LEVY ESKENAZI e 

ALAN CIMERMAN impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

autora para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o 

que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025574-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEZIL PINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REU)

 

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 LEGAL, se manifestar sobre o andamento do processo, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033059-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA DOS SANTOS ALENCASTRO (REU)
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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.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002184-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO OCHOVE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUYLON T S DE CARVALHO EIRELI (REQUERIDO)

SS CORRETORA DE GRAOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035319-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDA THOME MULLER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, se manifestar sobre a certidao negativa do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058793-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDNEIA MITIE KASHIWAGI OAB - 622.058.031-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021087-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO (EXECUTADO)

AIRTON EMILIO CAPPELLESSO (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 

(NA COMARCA A SER CUMPRIDA A DILIGÊNCIA PLEITEADA), devendo ela 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003383-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003383-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE GONCALO DE SOUZA EXECUTADO: JOSE CHARBEL MALOUF 

Vistos etc. Dê-se cumprimento ao venerado Acórdão colacionado no id. n. 

28384303, remetendo-se os autos à 7ª Vara Cível desta Comarca. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1439685 Nr: 17725-32.2019.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DEMARCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263, JÚLIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461, MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63.240

 Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte 

embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido 

expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem 

presentes a probabilidade do direito, tendo em vista o argumento de 

prescrição intercorrente e a falta de título líquido, certo e exequível, bem 

como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no 

fato de possível prejuízo em razão da continuidade do processo executivo 

sem a análise das questões levantadas no presente feito.Assim, recebo 

os presentes embargos COM EFEITO SUSPENSIVO (art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo, devendo a parte 

embargante, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o depósito, penhora ou 

caução idônea e suficiente para garantir a execução.Intime-se o 

exequente, ora embargado, para impugnar os presentes embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código de Processo 

Civil.Cumprida as determinações acima, certifique-se e voltem-me 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095574 Nr: 8659-33.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA NASCIMENTO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão às fls. 206, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena 

de extinção do processo.

 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.: 1021572 Nr: 32707-90.2015.811.0041

 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: ROSINEIA CASTRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão às fls. 93, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena 

de extinção do processo.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085381 Nr: 4012-92.2016.811.0041

 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: JOSINETE DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do abandono da causa pelo autor, nos termos no 

art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004676 Nr: 25401-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO HUGO BELZUINO NETO, WALNETI MARQUES 

LONTRA BELZUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Walter Ferreira 

Júnior - OAB/MT 18.002 - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo o valor apresentado às fls. 491, para o esclarecimento dos 

quesitos complementares, ressaltando que a perícia deve ser realizada 

sem ônus no momento, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da 

justiça gratuita.

Intime-se o perito para, prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer quanto aos 

questionamentos apontados.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 

05 (cinco) dias, bem como informar o interesse na produção de outras 

provas.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081006 Nr: 2030-43.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROGERIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdony Porto Cestari - 

OAB:12.992/PR

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

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão, conforme consulta ao PJE.

Cumpra-se conforme determinado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114788 Nr: 16590-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO ARAUJO SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON HENRIQUE DE MORAES 

BARRADAS - OAB:21.176/MT, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido 

de Liminar Inaudita Altera Pars c/c Ação de Cobrança ajuizada por Carlos 

Emilio Araujo Saboia em face de Lucelia Santana dos Reis a fim 

de:a)Condenar a requerida ao pagamento dos alugueis atrasados no valor 

de R$ R$ 11.463,72, atualizados até dezembro de 2014, sobre os quais 

incidirão correção monetária a partir de maio de 2016, e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação.b)Condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a titulo de danos morais a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)c)Confirmar a tutela 

antecipada concedida às fls. 35/37.d) Em razão da sucumbência mínima 

do autor, condeno o réu, com a totalidade do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações. P. R. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961206 Nr: 5306-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIKING RANGE E CORP. BRASIL IMPORT E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PEREIRA PESSUTO - 

OAB:71116

 Vistos, etc.. Defiro a juntada dos pen drive juntado pela parte autora. 

Considerando o laudo pericial entregue, conforme fls. 239/324, expeça-se 

o alvará para o levantamento do restante dos honorários periciais. Não 

havendo mais provas a produzir, dou por encerrada a fase instrutória. 

Outrossim, dê-se vistas as partes para apresentação dos memoriais no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pelo autor. Após, volte-me 

os autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986076 Nr: 16728-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO COSTA METRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Pierre Tramontini - 

OAB/DF 16.231 - OAB:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cumprimento de Regulamento de 

Previdência Privada (Suplementação da Aposentadoria por Tempo de 

Serviço) com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Aluizio Costa 

Metran em face Postalis – Instituo de Seguridade Social dos Correios e 

Telégrafos, a fim de determinar a restituição dos valores descontados 

após o preenchimento das condições 04/08/2014, devidamente corrigidas 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desconto, com juros a partir 

da citação, determinando, ainda, que a requerida se abstenha de proceder 

novos descontos.Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, 

as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de 

seu patrono, que fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85 do CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004983 Nr: 25514-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ALMEIDA DA PAULA RAMOS, VANESSA 

CHRISTINE MATIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado às fls. 170/173.

Cumpra-se integralmente conforme decisão às fls. 118/119.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994813 Nr: 20937-03.2015.811.0041

 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: DAYANA GONÇALVES MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB/MT 12.208 - OAB:

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Danos Morais 

ajuizada por Dayana Gonçalves Machado em desfavor de Banco do Brasil 

S/A para condenar a requerida Ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 

STJ); a título de danos morais.Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

CPC.Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969620 Nr: 9156-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GONZALEZ

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MS/15.155-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado às fls. 313/316.

Cumpra-se integralmente conforme decisão às fls. 265/269.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975638 Nr: 11892-72.2015.811.0041

 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: SINEZIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRADIÇÃO GRILL RESTAURANTE E DELIVERE 

LTDA ME, ALESSANDRA MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA AGUIAR PACE - 

OAB:OAB/MT 19.241, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - 

OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, MARCIO TADEU SALCEDO - OAB:6038/MT, RENAN 

DOMINGUES BARROS - OAB:18.538/MT

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão às fls. 82, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena 

de extinção do processo.
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 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062497 Nr: 52127-81.2015.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARD'S TOYS DISTRIBUIDORA LTDA, OTC 

COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FELIX DOS SANTOS - 

OAB:25065/O, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:10455, PAULO 

HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT

 Posto isso, REJEITO os embargos e JULGO PROCEDENTE a AÇÃO 

MONITÓRIA proposta por Ação Monitória ajuizada por Única Fomento 

Mercantil Ltda, representada por Magna Silva Garcia em face de Card’s 

Toys Distribuidora Ltda e OTC Comércio de Motocicletas Ltda 

(Concessionária Suzuki, e convertendo o mandado inicial em mandado 

executivo em desfavor de Card’s Toys Distribuidora Ltda e OTC Comércio 

de Motocicletas Ltda (Concessionária Suzuki, no valor nominal de R$ 

35.372,68 (trinta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e sessenta e 

oito centavos), nos termos do art. 701 e 701 do CPC, que deverá ser 

corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento e acrescido de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da respectiva 

apresentação dos títulos para pagamento.Após o trânsito em julgado, 

intime-se o autor a dizer se tem interesse no cumprimento sentença na 

forma prevista na Lei. Nada requerido, arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114761 Nr: 16586-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAMED - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS 

MEDICOS - EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHISIOESTETICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR CORREA DE MELLO 

- OAB:212.901/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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

respeito da certidão às fls. 298, 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.: 989575 Nr: 18361-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE 

CAMILLIS - OAB:330146

 Com estes fundamentos, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança de 

Alugueis ajuizada por Santa Cruz Energia Ltda em desfavor de Camargo 

Campos S.A Engenharia e Comércio e Francisco Rodrigues Neto, 

condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento das diferenças 

pagas a menor nos meses de junho de 2013 a março de 2014 e 

pagamento integral dos alugueis dos meses de abril a junho de 2014, no 

valor total de R$ 49.108,12 (quarenta e nove mil cento e oito reais e doze 

centavos) atualizados até dezembro de 2014, sobre os quais incidirão 

correção monetária a partir de janeiro de 2015, e juros de mora de 1% ao 

mês.Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075210 Nr: 57593-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA, ELANE 

ZAVATTI SARDINHA COSTA, LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA, 

RENATA FIGUEIREDO BICUDO SARDINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão às fls. 317, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena 

de extinção do processo.

 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.: 976171 Nr: 12276-35.2015.811.0041

 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: CLAIRE MARI FLORES DE MORAES, ARIOVALDO 

MATOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, 

SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar 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.: 94802 Nr: 1608-98.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA DO VALLE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE COBRANÇAS MERCANTIS LTDA., 

MARCOS EMANUEL ZUCKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT, LETICIA MARIA DE ALMEIDA - OAB:15408-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE CARVALHO 

BURITY - OAB:11.238-B, RUI FERNANDO COSTA DE ALMEIDA PRADO 

JUNIOR - OAB:244.368 OAB/SP

 Vistos, etc.

Em atenção à certidão às fls. 472, determino a intimação pessoal via 

Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 
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prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena 

de extinção do processo.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088979 Nr: 5692-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOARES DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a procuradora da parte autora noticia às fls. 61/62 o 

falecimento da requerente, bem como, requer a habilitação do espólio de 

Maria Helena Soares de Moraes, representada por Nilmara Soares da 

silva, intime-se a parte autora para apresentar no prazo de 15 (quinze) 

dias, o termo de compromisso de inventariante.

Após, cite-se o requerido para se manifestar a respeito da habilitação no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 690 do CPC.

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.: 1035725 Nr: 39465-85.2015.811.0041

 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: EANE UCEILE APARECIDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, GILBERTO CAMPOS RAMOS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:13.250/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida 

ajuizada por Eane Uceile Aparecida da Cruz em face de Real Leasing AS 

Arrendamento Mercantil-Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil e 

Gilberto Campos Ramos da Rosa a fim de:a)determinar que os requeridos 

providenciem, junto ao Detran, a transferência do veículo indicado na 

inicial para Gilberto Campos Ramos da Rosa, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais);b)Condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de 

R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a titulo de danos morais a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% 

ao mês a partir da citação;c)determinar a expedição de ofício ao 

DETRAN-MT que transfira todos os débitos de IPVA, licenciamento, seguro 

DPVAT, a partir do ano de 2008 referentes ao veículo Palio/Fiat, 

ano/modelo 1997/1998, placa JYQ1823, RENAVAM 694271250 para o 

nome do requerido Gilberto Campos Ramos da Rosa;Em razão da 

sucumbência mínima da autora, condeno os requeridos, com a totalidade 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. 

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e necessárias anotações. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989175 Nr: 18168-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAICI DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 

COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, OLIVEIRA 

COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 

OAB/MT

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. Jackson Francisco Coleta 

Coutinho – OAB 9.172-B/MT por telefone. Desta forma, INTIMEI o advogado 

a DEVOLVER os autos em cartório até o final do expediente, uma vez que 

fez carga em 19/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Nicole Alves Lessa - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993546 Nr: 20193-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. Jackson Francisco Coleta 

Coutinho – OAB 9.172-B/MT por telefone. Desta forma, INTIMEI o advogado 

a DEVOLVER os autos em cartório até o final do expediente, uma vez que 

fez carga em 18/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Nicole Alves Lessa - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1361541 Nr: 21854-17.2018.811.0041

 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: MARIA APARECIDA GONÇALES, CARLOS ALEXANDRE 

CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FÁTIMA FURINI - 

OAB:24.249-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e da 

ordem de serviço 001/2019 do Gabinete da 11ª vara cível da Comarca da 

Capital, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964217 Nr: 6640-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA FERREIRA DA SILVA

 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: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da data para 

realização da perícia, que foi designada para o dia 04 de março de 2020, 

às 16:00 horas, a ser realizada no imóvel onde se localiza o hidrômetro 

objeto da perícia.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997544 Nr: 22430-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL ELETRO LTDA-ME, FERNANDO TUTOMO 

HIRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SCB - REDE DOS SERVIÇOS DE CREDITO 

DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, RAFAELA SOARES DE SOUSA - OAB:18095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CARDOSO MORAES 

- OAB:331.851 OAB/SP

 Certifico que a parte requerida manifestou-se tempestivamente. Deste 

modo, nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar acerca da 

petição de fls. 170/174, requerendo o que entender de direito.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139593 Nr: 27194-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA REGINA AMIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, Dr.ª Anabell Corbelino Siqueira Daltro - OAB/MT 

13.544 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Naura Nédia Leite de 

Oliveira - OAB/MT 10.180 - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Conjunto Condomínio 

Residencial Porto do Sol em desfavor de Ivana Regina Amiki.

As partes formularam acordo às fls. 194/196, requerendo a homologação 

do mesmo e a extinção do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes às fls. 194/196, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Expeça-se o alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, 

de acordo com comprovante de fls. 96/97, 102, 105, 131 a ser depositada 

na conta bancária indicada na manifestação de f. 195.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980983 Nr: 14588-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Lima de Arruda - 

OAB:OAB/MT 23885, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004680 Nr: 25403-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON DE MORAES

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

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 469, uma vez que a mesma não 

foi publicada para o patrono correto da requerida, assim faço o cadastro 

do mesmo e encaminho a republicação a decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado às fls. 465/466.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 407/409.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041853 Nr: 42470-18.2015.811.0041

 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: NEWMANN BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls 331/356, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013803-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE ELISABET BRUM DE OSTI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE QUADROS 
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ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 1013803-86.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 15.743,75 ESPÉCIE: [Condomínio, Despesas 

Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

Endereço: RUA GENERAL RAMIRO NORONHA, 591, - LADO ÍMPAR, 

JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-180 POLO PASSIVO: Nome: 

MARLENE ELISABET BRUM DE OSTI Endereço: AVENIDA ARGÉLIA, 156, 

apto C-501, Cond. do Privê Residencial Paiaguas, JARDIM ACLIMAÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-268 Senhor(a): EXECUTADO: MARLENE 

ELISABET BRUM DE OSTI FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de: R$ 15.743,75, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado; ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do 

Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os 

bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). CUIABÁ, Quinta-feira, 30 

de Janeiro de 2020. Danilo Gusmão Pinheiro Duarte Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019943-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON PROCESSO n. 1019943-84.2017.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 30.580,00 ESPÉCIE: [Indenização do Prejuízo]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO 

RIO MANSO Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 20, Condominio Rio 

Manso, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 POLO 

PASSIVO: Nome: ADILSON BEZERRA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA, Edifício Garden 3 Américas, Torre 3, Apto 

1306, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-685 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS em que CONDOMÍNIO RIO 

MANSO move em desfavor de ADILSON BEZERRA DA SILVA. Aduz que 

Requerido foi representante legal da Requerente, na qualidade de síndico, 

no período de 07/04/2015 à 10/10/2016. Alega que após votação pelo seu 

afastamento até a apuração das possíveis irregularidades, entendeu por 

bem apresentar naquela ocasião sua renúncia formal ao cargo de síndico. 

Que o novo Síndico, eleito em 30/10/2016 oportunizou que o Requerido 

prestasse as contas referente ao período em que esteve no cargo de 

síndico, contudo, muito embora devidamente notificado, este não se fez 

presente, tendo apenas apresentado CONTRANOTIFICAÇÃO por e-mail. 

Que a presente demanda serve para que o demandado preste contas em 

juízo do período de sua gestão. Pede procedência dos pedidos. DECISÃO: 

Vistos, etc. Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte 

requerida, defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante as observâncias e advertências legais. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado 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, DANILO GUSMAO PINHEIRO DUARTE, 

digitei. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. (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.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058793-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

EDNEIA MITIE KASHIWAGI OAB - 622.058.031-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1058793-42.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de 

Danos Materiais e Morais proposta por Davi Kshiwagi Saunders 

representado por Edneia Mitie Kashiwagi contra Postal Saúde – Caixa de 

Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, com pedido de tutela 

de urgência, para que seja determinado que a requerida custeie/reembolse 

as despesas referentes ao atendimento em fisioterapia com conceito 

BOBATH, fonoaudiologia com conceito BOBATH, musicoterapia, 

hidroterapia e terapia ocupacional. Consta na inicial que o autor é usuário 

do plano de saúde oferecido pela requerida, tendo sido diagnosticado com 

síndrome de down, além de disfunções sensoriais e cognitivas. Aduz que 

houve prescrição médica para que o menor fizesse acompanhamento 

multidisciplinar com fisioterapia com conceito BOBATH, fonoaudiologia com 

conceito BOBATH, musicoterapia, hidroterapia e terapia ocupacional. 

Acrescenta que ao solicitar os procedimentos indicados para a requerida, 

a mesma emitiu negativa no fornecimento, por não possuir os profissionais 

necessários em seu quadro, bem como não reembolsou as consultas 

realizadas de forma particular. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para 

que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Os 

contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. Na presente demanda, verifica-se que o autor 

necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da 

urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na 

saúde do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de 

urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas 

contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de 

consumo disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de limitação, 

prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o 

atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 

35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente” Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento 

processual, dos laudos acostados nos Ids nº 27176666, 2717667, 

27176669, 27176671, 27176672, a necessidade imediata do início do 

tratamento com equipe multiprofissional especializada, tendo em vista que 

a demora no fornecimento dos serviços poderá comprometer o 

desenvolvimento futuro no menor. Nesse sentido, a jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO DE AUTISMO. SESSÕES DE TERAPIAS 

MULTIDISCIPLINARES. CABIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão prolatada pela magistrada "a quo", a qual 

deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da 

recorrente custear os tratamentos prescritos ao ora recorrido, quais 

sejam, ambientoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional por 

integração sensorial, fonoaudiologia cognitivo comportamental, 

psicoterapia cognitivo comportamental, acompanhamento terapêutico com 

abordagem cognitivo comportamental, no prazo de 15 dias. Os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº. 9.656/98, uma vez que 

envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 

do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em 

comento, a documentação acostada pela parte recorrida às fls. 84, 87/91, 

95/100, é suficiente para atestar a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição 

sumária, consoante o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

uma vez que comprova que o agravado é portador de autismo e que 

necessita dos tratamentos prescritos para ser viabilizada a melhora de 

seu desenvolvimento motor, cognitivo e social. Ademais, o contrato 

entabulado entre os litigantes não estipula a exclusão dos tratamentos 

requeridos. E, ainda, a moléstia que acomete o agravado igualmente não 

está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei nº. 9.656/98, pelo que, 

resta evidente a impossibilidade de negativa de cobertura por parte da 

recorrente. Desta feita, restando cristalina a necessidade do tratamento 

de autismo para a parte agravada, não cabe à operadora do plano de 

saúde negar o respectivo tratamento, pelo que, imperiosa a manutenção 

da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO VIA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70075814244, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Julgado em 09/11/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SISTEMA UNIMED – 

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO 

PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA 

OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E “CUEVAS MEDEK” – ABUSIVIDADE 

– COBERTURA ASSISTENCIAL DEVIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE COM 

EQUOTERAPIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO 

DIREITO À SAÚDE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A cláusula limitativa das sessões de tratamentos médicos imprescindíveis 

à saúde do paciente é abusiva, pois, restringe direitos fundamentais 

inerentes à natureza do contrato. 2. Revela-se abusivo o preceito 

excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor 

desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de 

internação hospitalar relativos a doença coberta. (STJ – 4ª Turma – AgRg 

no AREsp nº 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015). 
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(N.U 1009699-88.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) Portanto, sendo a parte 

demandante usuária do plano de saúde e estando em dias com as suas 

obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do 

fornecimento do tratamento. Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela 

não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no 

mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento 

das despesas de que trata o processo. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, 

proceda à autorização/custeio/reembolso, no prazo de 05 (cinco) dias, do 

tratamento multidisciplinar fisioterapia com conceito BOBATH, 

fonoaudiologia com conceito BOBATH, musicoterapia, hidroterapia e 

terapia ocupacional, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação 

das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de conciliação para o dia 12/05/2020, às 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Desde já, 

autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem 

como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça 

Plantonista. Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja 

inoperante, expeça-se o mandado para o cumprimento da decisão de 

maneira física. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003416-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE DE FATIMA D AGOSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS JORGE SILVA (REU)

MARLENE DOS SANTOS SILVA (REU)

JOSE JORGE SILVA (REU)

LUCIA MONTEIRO DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003416-52.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Infração Contratual e Falta de 

Pagamentos de Aluguéis e Encargos Locatícios ajuizada por Marilane de 

Fátima D’Agostinho em desfavor de Lucia Monteiro de Souza, José Jorge 

Silva, Marlene dos Santos Silva e Elvis Jorge Silva. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024123-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS CAETANO DE FARIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024123-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Evidência 

ajuizada por Maria Divina Leite em desfavor de Silas Caetano de Farias. 

Citado, o requerido apresentou contestação no ID. 13807913 suscitando, 

em sede de preliminar, impugnação ao valor da causa. Impugnação ID. 

15329487. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou 

de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. Quanto à impugnação do valor da causa, o CPC dispõe em seu 

art. 292, inciso IV, que “na ação de divisão, de demarcação e de 

reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido”. A 

parte requerida afirma que o valor do imóvel seria superior ao valor 

considerado pela autora. No entanto, verifica-se que houve modificação 

da norma do Código de Processo Civil de 1973 para o Código de Processo 

Civil de 2015: “Há uma diferença entre a sistemática do CPC/1973 e do 

CPC/2015 no que tange ao que se deva considerar como valor do imóvel. 

O CPC/1973 reputa que o valor do imóvel, para fins de definição do valor 

da causa, é aquele da 'estimativa oficial para lançamento do imposto', ou 

seja, o IPTU para bens urbanos e o ITR para os imóveis rurais. Trata-se de 

uma opção objetiva e imune a discussões na fase inicial, pois aferível a 

partir das guias de cobrança dos respectivos tributos. O CPC/2015 não 

reproduziu o mesmo texto. Reputou como sendo a expressão econômica 

do imóvel e, portanto, aquela a ser observada para a indicação do valor da 

causa, o valor de avaliação do bem ou área objeto do pedido. Todavia, se 

a parte não dispuser de outros elementos objetivos para definir o valor de 

avaliação do imóvel, entendemos que ainda continua sendo admissível a 

adoção da avaliação feita pelo ente tributante. Não há que se exigir da 

parte a contratação de laudos de avaliação para instruir a inicial, pois a 

tanto seria onerá-la em demasia diante dos custos envolvidos, além de ser 

formalismo que dificulta e burocratiza o acesso à jurisdição, contrariando 

o modelo constitucional de processo.” (FARIA, Juliana Cordeiro de, 

“Comentário ao artigo 292”, in WAMBIER, Tereza Arruda Alvim, et al. 

(coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 766.) O autor atribuiu o valor 

da causa com base no valor dos terrenos registrados no Cartório de 

Registro de Imóveis, tendo o réu impugnado em razão de afirmação de tal 

valor ser superior no mercado. Dessa maneira, sem a comprovação das 

alegações (art. 373, II, CPC), a impugnação ao valor da causa deve ser 

rejeitada. No mais, 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, a ilegalidade/excesso na cobrança, a 

existência de má prestação de serviço, a responsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060038-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060038-88.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de aplicação de multa diária, conforme formulado pela 

autora no id 28210130, uma vez que não havia decorrido o prazo para o 

cumprimento da medida. Antes de qualquer manifestação quanto ao 

pedido de revogação do pedido de tutela, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10, do Código de Processo 

Civil, manifestar-se a respeito da petição de id 28379332, esclarecendo 

quanto à informação de que seu veículo estaria reparado e a recusa na 

retirada, comprovando a persistência do vício alegado para a manutenção 

da tutela, requerendo o que entender de direito. 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037706-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037706-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003120-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUYSE MARYANNA ALVES SOUZA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003120-30.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por IUNI Educacional Ltda. em 

desfavor de Louyse Maryanna Alves Souza. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036292-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036292-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, e ante a 

manifestação da parte requerida - ID. 18963090, determino que, intime-se 

a requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a 

concordância ou não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos 

autos, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038277-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038277-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033804-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANDRADE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033804-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011890-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOLDENBERG (REQUERENTE)

HELIO ARTHUR BACHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAALIEL UMBELINO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011890-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por José Goldenbeg e Hélio 

Arthur Bacha em desfavor de Naaliel Umbelino da Cruz. Citado, o 

requerido apresentou contestação no ID. 14583764, alegando, em sede de 

preliminar, a necessidade de suspensão dos autos devido à existência do 

processo nº 1013292-36.2017.8.11.0041 em trâmite na 9ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT. Impugnação a contestação ID. 15327902. Os autos vieram 

conclusos. Passo a sanear o feito. No que concerne a preliminar de 

suspensão dos autos devido à tramitação do processo nº 

1013292-36.2017.8.11.0041 na 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, constata-se 

que este já foi sentenciado, inclusive ocorreu o trânsito em julgado. Dessa 

maneira, o pleito da parte requerida não atende aos requisitos do artigo 

313, V, a do CPC. Por estes fundamentos, REJEITO a preliminar. No mais, 

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 responsabilidade da 

parte requerida pelo pagamento dos débitos em aberto, a possibilidade de 

parcelamento dos débitos e forma de pagamento a facilitar o seu 

adimplemento. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Por fim, com relação ao requerimento ID. 25230520, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos documento 

comprovatório do direito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024114-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ DECIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLEISSON OSCAR LIBARDI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024114-21.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID. 22111067 intime-se 

o perito Dr. GLEISSON OSCAR LIBARTI, com consultório na Av Pres. 

Getúlio Vargas, 381 - Centro sul, Cuiabá – MT, (Em frente ao banco 

Santander), Telefones: 65 3057-4252 e 3057-4662 –whats up:(65) 

99919-4002, Cuiabá/MT, e e-mail gleisson _gol@hotmail.com, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, complemente, se possível, o laudo apresentado a 

este juízo, esclarecendo conforme pugnado pela requerida. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023101-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALFRIDO MOREIRA DE CARVALHO NETO OAB - MG71656 

(ADVOGADO(A))

ARETUSA NILO DOS SANTOS OAB - MG175640 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BOAVENTURA CRUZ OAB - MG120030 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023101-84.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme o id 28454376. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036808-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036808-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 
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a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032670-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISELDA WEIRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032670-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme o id 10886921 e intime-se o perito para 

apresentar a proposta de honorários e data para a realização dos 

trabalhos. Intimem-se as partes. Aguarde-se a realização da prova pericial 

e, após o cumprimento dos atos necessários, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039252-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DA SILVA LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039252-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1010135-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE JARDIM D'AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT11059-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010135-55.2017.811.0041 Vistos, etc. O 

requerido se manifestou, conforme id 28422532, pugnando pela 

reconsideração da decisão que revogou a decisão de designação de 

audiência de conciliação e mediação, requerendo, ainda, a suspensão do 

cumprimento do mandado de desocupação do imóvel. Em que pese à 

manifestação do requerido, a mesma não merece acolhimento. Analisando 

detidamente os autos, observa-se que foi realizada tentativa amigável de 

composição, que foi devidamente homologada pelo juízo e descumprida 

pela parte requerida. Outrossim, importante ressaltar que, conforme 

informado pela parte autora no id 27605153, inexiste a possibilidade de 

nova composição amigável no tocante ao objeto dos autos. Desse modo, 

INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino o integral cumprimento 

da decisão de id 27652613. Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003321-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003321-22.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Ivanor Luis Piran em desfavor de Águas Cuiabá S/A. Diante da análise 

dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003157-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TERESA DA SILVA SOBRAL (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003157-57.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Daiane Teresa da Silva em 

face de Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Consoante art. 919, § 1º do Código de 

Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à 

execução, exige a presença concomitante dos requisitos relativos: 1) o 

pedido expresso do embargante nesse sentido; 2) a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão. 

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da impugnação aos embargos, requerendo o que entender de 
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direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036987-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CELSO WIECHINIESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1036987-82.2018.8.11.0041 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, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, manifeste a parte requerida no prazo legal 

apresentado impugnação. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039723-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA ALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039723-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059102-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN LACERDA RODRIGUES NEVES OAB - MT21889/O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES BEZERRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059102-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Retificação de Registro de Óbito proposta por Marcílio Pereira 

Neto. Importante ressaltar que com relação ao pedido de citação do 

requerido, observa-se que a retificação de registro de trata de pedido de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual indefiro. Pugna a parte autora pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a retificação 

da certidão de óbito para o prosseguimento do processo de inventário 

extrajudicial. Em que pese à documentação acostada aos autos, em sede 

de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito 

da autora, tendo em vista a necessidade de oitiva do Ministério Público 

para a realização do ato, bem como em razão do pedido se confundir com 

o mérito da demanda. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 

Dê-se vistas ao digno representante do Ministério Público. Após, 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023262-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS OAB - MT13900/O-O 

(ADVOGADO(A))

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023262-94.2016.8.11.0041 AUTOR: MAURO LUIZ DOS 

SANTOS RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de ação de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DE VIDA promovida por ESPÓLIO DE MAURO LUIZ DOS SANTOS, 

representado, em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL E BANCO DO BRASIL S/A. Entretanto, no caso em análise, 

observo que a presente demanda não tem como objeto o contrato 

bancário em si, e sim a indenização securitária. Nesse sentido, em que 

pese ser uma das partes requerida instituição financeira, a demanda não 

preenche os requisitos do Provimento 004/2008/CM, por se tratar o caso 

de ação de natureza eminentemente civil. Nestes autos, a lide originária 

está relacionada à cobrança de seguro de vida. Logo, a ação tem 

natureza meramente indenizatória e civil, e não se submete às regras 

específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e 

julgamento na Vara Especializada, aplicando-se então o § 2º, I, do art.1º, 

do Provimento 004/2008 CM. Por estas razões, nos termos do Páragrafo 

Único do art. 66, do CPC/2015 suscito ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado conflito de competência para que seja definido qual Juízo é o 

competente para processar e julgar a presente ação de busca e 

apreensão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003062-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO FAUSTINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003062-27.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosalvo 

Faustino de Almeida em desfavor de Coca Cola Indústrias Ltda.. Designo 

audiência de conciliação para o dia 18/05/2020, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 
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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, acostando 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. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017807-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDE GONSALVES GUIMARAES (REQUERIDO)

CAMILA NUNES GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDUARDO RABELO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017807-46.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ide Gonsalves 

Guimarães em face da decisão ID. 26080155, buscando a revisitação da 

mesma, sob alegação de omissão e contradição. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Busca 

o embargante questionar por meio de embargos de declaração fatos que 

sequer foram questionados em manifestações anteriores, assim, não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o embargante tão 

somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os 

Embargos de Declaração, uma vez que já houve a análise de todas as 

provas na forma como este juízo entende como pertinente. Nesse sentido 

tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente 

decisão ID. 26080155. Por fim, considerando o teor do documento ID. 

24630586, suspendo a audiência de conciliação designada para o dia 

04/02/2020 e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o endereço atualizado da requerida Camila Nunes 

Guimarães. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024507-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA (REU)

IDE GONSALVES GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO OAB - PR14352 (ADVOGADO(A))

EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES - EPP (PERITO / INTÉRPRETE)

EDUARDO RABELO DE MIRANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT21684-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024507-09.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ide Gonsales 

Guimarães em face da decisão ID. 25717796, buscando a revisitação da 

mesma, sob alegação de omissão e contradição. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o embargante tão 

somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os 

Embargos de Declaração, uma vez que já houve a análise de todas as 

provas na forma como este juízo entende como pertinente. Nesse sentido 

tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 
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REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a 

decisão ID. 25717796. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048657-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAIR COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 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 mesmo prazo 

acima, 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, 30 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001217-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETOS LTDA - ME (REU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

25820787 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017315-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE DA CONCEICAO GUEDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017315-59.2016.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JAKELINE DA 

CONCEICAO GUEDES Vistos etc... Procedo à busca de endereços 

pleiteada na petição de Id 9391904 por meio do sistema Infojud, ocasião 

em que obtive êxito. Outrossim, defiro a inserção de restrição sobre o bem 

via sistema Renajud (extratos em anexo). Ante a localização de novo 

endereço da requerida, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, 

com a finalidade de busca, apreensão e citação, a ser cumprida no 

endereço: Rua 02, N° 174, Bairro Capuava, Redenção/PA. Intimo a 

requerente, via DJE, para retirar a carta precatória no prazo de 10 dias, 

bem como comprovar sua distribuição naquele Juízo em igual prazo, 

observando-se in casu, a desnecessidade de encaminhamento de 

documentos ao e-mail deste Juízo Especializado, haja vista que a referida 

missiva será distribuída em Estado distinto, sob pena de extinção do feito e 

baixa na restrição. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, 

intime-se a Instituição Financeira via correio com aviso de recebimento, 

para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030709-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CAVAGLIERI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência 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 
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Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037727-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIZ FERREIRA CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 30 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1035686 Nr: 39441-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ 

TREVISAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12.911/MT, ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099/MT

 Faço constar que o Advogado Alex Leonardo de Oliveira assinou o termo 

de acordo, portanto, houve perda do objeto dos declaratórios, bem como, 

é de direito do Banco do Brasil ver restituído o montante depositado para 

garantia do juízo, motivo pelo qual não conheço dos Embargos de 

Declaração.Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

necessidade, in casu, da intimação da parte adversa.Destaco que, nos 

termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932".Posto isso, conforme consta na cláusula 7ª do 

acordo de fls. 155/156, JULGO e DECLARO EXTINTA estes Embargos à 

Execução, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, não indicando o Banco a conta corrente para alvará, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 327837 Nr: 821-20.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE LIMA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, 

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

 Vistos...

Ante ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça, mantendo a sentença 

prolatada às fls. 92/95, intimo ambas as partes via DJE para querendo, 

manifestarem no prazo de 15 dias.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739581 Nr: 36241-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MATO 

GROSSO LTDA, EVANDRO VIERO TREVISAN, CLAUDIA MARTINEZ 

TREVISAN, LUIZ VIEIRO TREVISAN, MARA LÚCIA CARDOZO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Banco do Brasil s/a em face 

de Drenomat Drenagem e Irrigação Mato Grosso Ltda e Outros.

Às fls. 155/156 foi proferida sentença em conjunto com os autos em 

apenso, código n° 1035686, extinguindo os feitos.

O Banco interpôs recurso de apelação (fls. 166/169).

Às fls. 170/171 foi acostado aos autos ofício expedido pelo Banco Itaú 

informando o bloqueio de ativos ilíquidos.

O recurso interposto pela Casa Bancária foi provido, afastando a 

prescrição, reformando assim a sentença proferida por este Juízo (fls. 

188/191).

Às fls. 203/204 a Instituição Financeira apresentou minuta de acordo 

celebrado entre as partes, requerendo a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Prefacialmente, constato que a procuração que concedeu poderes para o 

advogado Deivison Vinicius representar a Instituição Financeira foi juntada 

nos autos em apenso, código 1035686 – fls. 128, não causando prejuízo a 

homologação da composição amigável noticiada.

Destarte, saliento que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido".

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução por Título Extrajudicial o que faço com 

amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito, para que sejam baixadas as restrições em nome dos Executados, 

visto que é medida cabível ao Exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 1044394 Nr: 43653-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 117/119 

foi provido para que os encargos contatuais incidam até a data do efetivo 

pagamento da dívida, bem como o apelado foi condenado ao pagamento 

das custas, despesas, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação.

 Desta feita, intimo ambas as partes para querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 dias, salientando que o requerido é assistido pela Defensoria 

Pública, que terá início o prazo assim que der vista aos autos.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

 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): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 

262/269v foi provido para anular a sentença de fls. 240/244, bem como 

determinou o retorno dos autos à este Juízo para regular prosseguimento 

do feito.

 Posteriormente, o requerido JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA e outro 

apresentou Embargos de Declaração, que foi rejeitado.

Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, se manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Empós, dê-se vista à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 226644 Nr: 33905-17.2005.811.0041

 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): POSTO CHAPADÃO II LTDA, LUIZ HENRIQUE 

DE LIMA ALVES, DORACY MARQUES, MARIA APARECIDA MARQUES

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

OAB:31075-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE MATTOS ANFFE - 

OAB:8754, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT, LUIS FELIPE 

O. DE OLIVEIRA - OAB:1419/TO

 Vistos...

Da análise dos autos, verifico que o Recurso de Apelação interposto às 

fls. 292/303 foi desprovido, conforme v. Acórdão contido nas fls. 329/335.

Desta feita, intimo ambas as partes via DJE para querendo, manifestarem 

no prazo de 15 dias.

 Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900626 Nr: 30327-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME, 

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

MARCEL LUERSEN, OAB/MT 14419, para, no prazo de 3 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 900626, numeração única 

30327-31.2014.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado, DEVENDO, AINDA, NO MESMO 

PRAZO, ESCLARECER OS MOTIVOS POR RETER O CADERNO 

PROCESSUAL EM SUA POSSE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 26914 Nr: 5947-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO ALVES PEREIRA

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

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172/MT

 Vistos etc.Encontram-se em restauração os autos código 26916, 99044, 

26914, em face do extravio dos mesmos.Tem-se que o feito código 26916 

- trata-se de uma Ação Revisional movida por Alonso Alves Pereira em 

face do Banco do Brasil S/A em decorrência de uma cédula de crédito 

n.98/0026-8, em fase de cumprimento de sentença.O de código 99044, 

refere-se a execução movida pelo Banco do Brasil contra a Clínica 

Otorrino, Alonso Alves Filho e Carlos Rodolfo, quanto a cédula 

n.97/01094-9, sendo que sobre essa recaiu os Embargos do Devedor 

N.99041, arquivado.Este (26914) trata de Execução movida pelo Banco do 

Brasil em face de Alonso Alves Pereira, Alonso Alves Filho e Carlos 

Rodolfo, quanto a cédula n.98/00026-8. Assim, constato que esta 

Execução Pignoratícia foi interposta pelo Banco do Brasil em face de 

Alonso Alves Pereira, Alonso Alves Filho e Carlos Rodolfo Schlischka, no 

entanto, consta somente na capa com executado Alonso Alves Pereira, 

portanto, proceda a anotações dos demais.Tenho, ainda, que Alonso 

Alves Filho compareceu aos autos e ofereceu bens à penhora às 

fls.29v/30 e termo de penhora, bem como, Alonso Alves Pereira 

apresentou Objeção à Execução e Exceção de Suspeição e, às 

fls.117/120 ingressa com Incidente de Falsidade Documental, pretendendo 

a suspensão deste.Assim, proceda o Sr. Gestor a expedição de mandado 

para citação da Clínica Otorrino, Alonso Alves Filho e Carlos Rodolfo, para 

manifestarem quanto a restauração dos autos, observando que Carlos 

Rodolfo, conforme informa o Banco do Brasil às fls.130, ainda não foi 

citado, nos feitos, utilizando para tanto às diligências de fls.130 e 

endereço de fls.129.Intimo o Banco do Brasil para recolher as diligências 

para citação da Clínica desta restauração e de Alonso Filho, no prazo de 

15 dias.Cumprido, conclusos, para análise da restauração destes autos e 

dos apensos e proferida decisão nesse sentido além da análise do pleito 

de fls.117 - Incidente de Falsidade Documental.Outrossim, até que os 

feitos sejam devidamente restaurados, não deverão sair da 

secretaria.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 749913 Nr: 1594-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILTON AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 
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OAB:18473-A/MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MOISES BATISTA 

DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela BV 

Financeira em face de a sentença de fls.103/106v, que julgou procedente 

a ação de busca e apreensão, visando a retirada do decisum quanto a 

rescisão do contrato.O Embargado foi pela rejeição do declaratório.É o 

relatório necessário.Firmei na sentença: É cediço que a consolidação da 

propriedade plena da parte credora sobre o bem alienado causa o 

rompimento do vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo da 

alienação do bem deverá ser destinado ao abatimento do montante devido, 

salientando que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte 

devedora, esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de 

sentença.Ou seja, não há contradição, omissão, obscuridade e/ou erro 

material, mas sim, evidente descontentamento com o resultado do dicisum, 

o que por si só afasta os declaratórios.No entanto, apesar de diversos 

posicionamentos em contrário, sob o argumento de julgamento ultra petita, 

S.M.J., entendo ser impossível a manutenção da avença, quando esta 

perdeu todas as suas características que a originaram, principalmente, por 

ser evidente a necessidade de se saber se existe crédito ou débito, após 

a consequente alienação do veículo em leilão, o seu resultado e a 

indicação de crédito/débito, para que a parte, seja informada do seu 

direito, nos termos do CDC e do princípio da regular distribuição do direito e 

esgotamento da prestação jurisdicional.Portanto, perdendo o contrato 

bilateral os termos que o originou, deixando de existir, no que concerne a 

sua certeza e liquidez, após o ingresso da ação e apreensão, com a 

recuperação do bem, deve a liquidação de sentença, declarar o real direito 

das partes, como consequência lógica da ação,COSTA.Assim, REJEITO os 

declaratórios.Transitada em julgado e nada requerendo arquivem-se. 

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050695-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JERONIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 1050695-68.2019.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 31.160,25 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

JERONIMO DA SILVA Endereço: RUA VINTE E DOIS, 5, JARDIM 

FLORIANÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-840 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AVENIDA PAULISTA, Nº 1374, 12º ANDAR, 

BAIRRO BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01.310-100 Senhor(a): 

REU: BANCO PAN A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 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, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: GABINETE - 1ª VARA BANCÁRIA DE CUIABÁ Data: 

22/04/2020 Hora: 15:30 OBSERVAÇÃO: Deverão as partes atentarem-se 

quanto ao horário das audiências designadas, tendo em vista que as 

mesmas poderão ser alteradas para o período compreendido entre as 

07h30 até 14h30 em virtude de homologação pendente junto ao Supremo 

Tribunal Federal. Desta forma, as partes devem manter-se informadas por 

meio do telefone (65)3648-6315. OBSERVAÇÃO: " Vistos, etc. 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 Autor os benefícios 

da justiça gratuita. Tratam os autos de Ação Ordinária, objetivando o Autor 

em tutela de urgência para que o Réu se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já tenha feito, que proceda 

sua imediata exclusão, pela manutenção da posse do veículo, bem como a 

autorização para depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas. 

Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das 

cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas 

plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de 

ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. Desta feita, o que 

concerne ao pleito de consignação em juízo do valor, há de se ter em 

vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: 

“§ 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.” Desta feita, 

compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação, continuar pagando 

as prestações na forma em que assumidas em contrato, qual seja, por 

meio do pagamento dos boletos bancários. No mais, em que pese o 

requerimento de exclusão/proibição de anotação do nome da Devedora no 

SPC/SERASA e manutenção na posse, vejo que não há justificativas 

plausíveis para o acolhimento deles, posto que o mero ajuizamento de 

ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora, não havendo 

justificativas plausíveis para seu deferimento. Isso porque, consoante 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, 

tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. No mais, é sabido que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 22 de abril de 2020, às 15h30, 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. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 
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composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025721-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA OAB - MT25059-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025721-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: BERNARDO TAVARES DOS SANTOS Vistos, etc. Procedo a 

anotação da advogada do Requerido, indicada no termo de audiência (ID. 

23342032). No ID. 23757379 a Instituição Financeira pleiteia pela 

desistência do feito, bem como sua extinção, haja vista que efetuou um 

acordo extrajudicial com o Requerido. Ante a necessidade de anuência, 

intimo o Réu para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do requerimento 

do Banco, sob pena de seu silêncio ser considerado como anuência tácita 

ao pedido de extinção pelo art. 485, inciso VIII do CPC. No mesmo prazo 

acima, intimo a causídica Amanda, que acompanhou o Requerido na 

audiência de conciliação, para juntar procuração nos autos. Após, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055073-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MESSIAS CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055073-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VANDERLEI MESSIAS CAMPOS Vistos... Prefacialmente, observo que no 

sistema PJe a ação foi proposta em face de Vanderlei Messias Campos, 

sendo o valor da causa R$11.148,96 (onze mil cento e quarenta e oito 

reais e noventa e seis centavos), com endereçamento ao Juízo da Vara 

Cível da Comarca de Cáceres/MT. Contudo, da análise a inicial ID. 

26441095, é possível verificar que a Instituição Financeira apontou que 

desejava demandar contra os sr. Vanderlei Ferreira, que reside na cidade 

de Cáceres - Mato Grosso, acerca da alienação fiduciária do veículo FIAT 

STRADA, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2013/2014, PLACA: NJF6891, 

cujo saldo devedor é de R$33.397,52 (trinta e três mil trezentos e noventa 

e sete reais e cinquenta e dois centavos) conforme contrato ID. 26441095 

e planilha de débito ID. 26441095. Posteriormente, o Banco juntou aos 

autos o contrato firmado entre a requerente e o sr. Vanderlei Messias 

Campos ID. 26441097, que reside na cidade de Cuiabá – Mato Grosso, e 

se tratava da Alienação Fiduciária da motocicleta HONDA XRE 190, COR: 

VERMELHA, ANO/MODELO: 2018/2018, sendo necessário o pagamento do 

valor ID. R$11.148,96 (onze mil cento e quarenta e oito reais e noventa e 

seis centavos) para purgação da mora, conforme planilha de débito ID. 

26441097. Em diligência ao sistema PJe, foi verificado que tramita na 3º 

Vara Cível de Cáceres uma ação de Busca e Apreensão em face de 

Vaderlei Ferreira, ajuizada por Aymoré, com objeto o veículo FIAT 

STRADA anteriormente mencionado. Desta forma, evidência-se um tumulto 

desnecessário no caderno processual e, com fulcro nos artigos 320 e 321 

do CPC, faculto ao requerente o prazo de 15 dias para, querendo, 

emendar a petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da lide, sob 

pena de extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057563-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057563-62.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MIGUELITO PEREIRA DE ALMEIDA Em consulta ao site do 

TJMT, esta estagiária (Bianca) constatou que as guias de custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas, conforme comprovante ID. 

27096246. Vistos... Prefacialmente, indefiro o pedido de anotação de 

trâmite de segredo de justiça por não se encontrarem preenchidos os 

requisitos do art. 189 do CPC/2015, assim como, o pleito de expedição de 

ofícios ao Detran, à Secretaria de Fazenda do Estado, bem como a 

inclusão desta ação no RENAVAM por meio do sistema RENAJUD, visto 

que sequer houveram diligências negativas. No mais, verifica-se que o 

contrato acostado ID. 28080737, preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 250 de 301



inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante dos documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT DUSTER, Cor: PRATA, Placa 

PWF1035, ANO: 2016, posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que 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), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima, no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047412-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE HERIQUE SOUZA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047412-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GIOVANE HERIQUE SOUZA DE CARVALHO Faço constar 

que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 27246213 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, posto o atendimento do pleito 

extintivo, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005275-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005275-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: ADRIANO OLIVEIRA MARTINS Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 24903460 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, 

constato a ausência de recolhimento das custas processuais (extrato 

anexo), razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, 

salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor 

nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de 

seu crédito, com as devidas anotações. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041041-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.A.B COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041041-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: M.A.B 

COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 

- ME Vistos, etc. Trata-se de requerimento avulso de Busca e Apreensão, 

com liminar deferida nos autos em tramite na Vara Especializada em Direito 

Bancário de Várzea Grande, comarca contigua desta. Diante disso, a 

Instituição Financeira foi intimada para informar o motivo de ter distribuído 

este requerimento nesta comarca, visto que o ato a ser praticado compete 

ao meirinho daquele Juízo, sob pena de arquivamento – ID. 24115544. No 

ID. 24370386 o Banco informou não possui interesse no prosseguimento 

deste feito, requerendo a extinção dos autos. Por conseguinte, JULGO e 

DECLARO EXTINTA este Requerimento Avulso de Busca e Apreensão, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000190-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CANABARRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000190-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: DAVID CANABARRO Vistos, etc. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 25011481 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. No mais, observe o Sr. Gestor a multa 

de 10% aplicada na interlocutória ID.24351931, tomando as devidas 

providências para o Estado receber seu crédito. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012612-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO SOARES DE SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012612-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: SAULO SOARES DE SOUZA JUNIOR Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

24581679 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026643-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE PAIVA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026643-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: MARCELO JOSE PAIVA SILVA Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

26026872 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002133-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

GONCALINA FERREIRA PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002133-28.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

GONCALINA FERREIRA PIMENTEL Vistos, etc. Conforme determina o artigo 

485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 20920818 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

DETRAN-MT, bem como acesso ao Renajud, para que proceda a baixa da 

restrição averbada no prontuário do veículo em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido, bem como ao SERASA posto que tal 

ato deve ser realizado pelo próprio autor. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025419-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUSILENE DE OLIVEIRA GONCALVES GERALDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025419-35.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AUSILENE 

DE OLIVEIRA GONCALVES GERALDO Vistos, etc. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 27727902 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

DETRAN-MT, bem como acesso ao Renajud, para que proceda a baixa da 

restrição averbada no prontuário do veículo em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido, bem como ao SERASA posto que tal 

ato deve ser realizado pelo próprio autor. Com efeito, constato a ausência 

de recolhimento das custas processuais complementares (extrato anexo), 

razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando 

que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes 

das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, 

com as devidas anotações. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039310-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DUARTE OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039310-26.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: WESLEY DUARTE OLIVEIRA ALVES Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 24721192 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, 

constato a ausência de recolhimento das custas processuais (extrato 

anexo), razão pela qual, intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, 

salientando que em caso de descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor 

nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de 

seu crédito, com as devidas anotações. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010418-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA APARECIDA DA SILVA PENHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010418-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: PRISCILLA APARECIDA DA SILVA PENHA Vistos, 

etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 22022214, reiterado no ID. 24668963, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Indefiro o requerimento de baixa da restrição via 

Renajud, haja vista que não houve determinação nos autos neste sentido. 

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042862-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES MARIA GIACOBBO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 253 de 301



ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042862-96.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: LOURDES MARIA GIACOBBO GARCIA Faço constar que, 

em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 27820542, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não 

houve determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

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 - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043897-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ALEX SANDRO 

RODRIGUES CARDOSO REU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Prefacialmente, tenho que o pedido ID. 24636566 acerca dos 

honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do autor, afronta o 

acordo firmado entre as partes, a qual fez lei entre estes, atuando o autor 

de forma temerária, portanto, dele NÃO CONHEÇO. Verifica-se dos autos 

que as partes entabularam o acordo de ID. 20879499, pugnando por sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 24636566 e 24779282). 

Saliento que, apesar da referida minuta ser assinada pelo advogado 

Calors Alberto Miro da Silva, não constituído nestes autos, no ID. 

24779282 a Instituição Financeira ratifica o pacto celebrado. Destaco que, 

nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta 

no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o 

exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Exibição de Documentos, o que faço com amparo 

legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das 

partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038944-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1038944-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: THIAGO SOUZA SANTOS Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão ajuizada pela Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento s/a em face de Thiago Souza Santos. No ID. 23991070 o 

Requerido acostou aos autos minuta de acordo celebrado com a 

Instituição Financeira, pleiteando pela extinção do feito ante a quitação do 

saldo contratual. O Banco por seu vez, ratificou o pagamento do saldo 

contratual, todavia pleiteou pela extinção com fulcro no art. 487, inciso VIII 

do CPC – ID. 25335983. É o relatório. Decido. Ante a quitação do contrato, 

no valor estipulado na minuta de acordo (ID. 23991070, 23991074 e 

23991075), acolho-a como razão da extinção do feito. Destaco que, nos 

termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no 

caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o 

exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa 

da restrição averbada no prontuário do veículo em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido, bem como ao SERASA posto que tal 

ato deve ser realizado pelo próprio autor. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042031-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA SIMONE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042031-48.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: GLAUCIA SIMONE FERREIRA Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria verificou 

que as custas e taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos, 

etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 25370735, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro 

o requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não 

houve determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043270-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE LARA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043270-87.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RICARDO DE LARA 

SOUSA Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 25125841 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035138-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035138-41.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: HELTON GONCALVES Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão com liminar cumprida aos 21 de outubro de 2019 (ID. 

25299311), com a citação da Requerida naquela oportunidade. No ID. 

25846253 a Instituição Financeira informa que desiste de prosseguir com o 

feito, requerendo a extinção sem resolução do mérito, apresentando termo 

de devolução do veículo ao Réu (ID. 26226427). É o relatório. Decido. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 25846253 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pedido de baixa de restrição judicial sobre o bem por meio do sistema 

Renajud, em face da inexistência de determinação judicial nesse sentido, 

bem como SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo próprio 

autor. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046339-30.2019.8.11.0041

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:

CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1046339-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: CUIABA TRANSPORTE RODOVIARIO DE 

CARGAS LTDA Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 27790266 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista 

que não houve determinação nos autos neste sentido, bem como 

expedição de ofício ao SERASA posto que tal ato deve ser realizado pelo 

próprio autor. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1026849-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DANIELLY BRAGA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA OAB - MT20234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026849-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LAURA DANIELLY 

BRAGA MOREIRA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 24135709 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido Liminar e Danos Morais, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, constato a ausência de 

recolhimento das custas processuais (extrato anexo), razão pela qual, 

intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando que em caso de 

descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036538-27.2018.8.11.0041

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:

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036538-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CROACIA 

COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Rodobens Administradora 

de Consórcios Ltda em face de Croacia Comércio de Máquinas e Locadora 

Ltda EPP. No ID. 18279582 foi acostado aos autos minuta de acordo 

celebrado entre as partes, pleiteando pela homologação dele, todavia 

constato que o causídico Guilherme Medeiros não possui poderes para 

realizar este ato em nome da Instituição Financeira, conforme procuração 

de ID. 16098804. Posteriormente, o Banco apresentou um termo aditivo do 

acordo mencionado acima, sendo ratificado as demais cláusulas a serem 
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mantidas, requerendo sua homologação - ID. 19710862. No ID. 22400511 a 

Casa Bancária foi intimada para informar acerca do integral cumprimento 

do acordo, sob pena de homologação e extinção do feito, todavia 

manteve-se silente (ID. 25649242). É o relatório. Decido. Ante a ratificação 

da minuta de ID. 18279582 pelo causídico com poderes para realizar 

transação (ID. 19710862), bem como a ausência de manifestação do 

Requerente, tenho como quitada a composição realizada. Destaco que, 

nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta 

no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o 

exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036538-27.2018.8.11.0041

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:

CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036538-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CROACIA 

COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Rodobens Administradora 

de Consórcios Ltda em face de Croacia Comércio de Máquinas e Locadora 

Ltda EPP. No ID. 18279582 foi acostado aos autos minuta de acordo 

celebrado entre as partes, pleiteando pela homologação dele, todavia 

constato que o causídico Guilherme Medeiros não possui poderes para 

realizar este ato em nome da Instituição Financeira, conforme procuração 

de ID. 16098804. Posteriormente, o Banco apresentou um termo aditivo do 

acordo mencionado acima, sendo ratificado as demais cláusulas a serem 

mantidas, requerendo sua homologação - ID. 19710862. No ID. 22400511 a 

Casa Bancária foi intimada para informar acerca do integral cumprimento 

do acordo, sob pena de homologação e extinção do feito, todavia 

manteve-se silente (ID. 25649242). É o relatório. Decido. Ante a ratificação 

da minuta de ID. 18279582 pelo causídico com poderes para realizar 

transação (ID. 19710862), bem como a ausência de manifestação do 

Requerente, tenho como quitada a composição realizada. Destaco que, 

nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta 

no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;”. Ante o 

exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com amparo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041238-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE SOUZA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041238-12.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DANIELE SOUZA DUARTE Vistos, etc. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 24420824 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com efeito, constato a ausência de 

recolhimento das custas processuais (extrato anexo), razão pela qual, 

intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando que em caso de 

descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014653-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014653-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LETICIA MARQUES DE SOUZA Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

25143764 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035152-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER MARTINS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035152-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ELIEZER MARTINS JUNIOR Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

27641064 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 
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Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024485-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024485-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO Vistos, etc. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 27239958 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042912-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042912-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME 

Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante 

o pleito de ID. 25376728 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que proceda a baixa 

da restrição averbada no prontuário do veículo, em face da inexistência de 

determinação judicial nesse sentido, bem como ao SERASA posto que tal 

ato deve ser realizado pelo próprio autor. Com efeito, constato a ausência 

de recolhimento das custas processuais (extrato anexo), razão pela qual, 

intimo o Requerente para solvê-la em 15 dias, salientando que em caso de 

descumprimento, proceda-se o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044139-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD MAURICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044139-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RICHARD 

MAURICIO DOS SANTOS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 25580903 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

DETRAN-MT para que proceda a baixa da restrição averbada no 

prontuário do veículo, em face da inexistência de determinação judicial 

nesse sentido, bem como ao SERASA posto que tal ato deve ser realizado 

pelo próprio autor. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045173-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (REU)

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1045173-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, 

JOSIAS DA SILVA JESUS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 19818511, reiterado 

no ID. 25630945 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004683-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NILSON DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004683-93.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JOSE NILSON DE 

FREITAS Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 19797501 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício para baixa de eventuais 

restrições sobre o veículo, em face da inexistência de determinação 

judicial nesse sentido. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039218-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRUDENTE ALENCAR DE ARRUDA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039218-48.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PRUDENTE ALENCAR DE 

ARRUDA NETO Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 24784015 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034791-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM DAMASO DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034791-76.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ITAU UNIBANCO S/A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANKLIM DAMASO 

DE ARAUJO Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da 

ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 27651141 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022602-95.2019.8.11.0041

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:

EDSON ROSA CELESTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022602-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDSON 

ROSA CELESTINO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por B.V. FINANCEIRA S.A C.F.I em 

face de EDSON ROSA CELESTINO, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando que firmaram a cédula de crédito bancário nº 

391234671 para aquisição do veículo, Marca Fiat, Modelo Uno, Placa: 

PZS-7672 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o 

Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da Requerida em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 59.567,38. A liminar foi 

deferida conforme ID. 22725746, sendo o bem foi apreendido aos 30 de 

outubro de 2019, conforme infere a certidão de ID. 25611646, sendo o 

Requerido citado na mesma oportunidade (ID. 25611643). É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito da autora encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, diante da falta de manifestação da 

devedora, e a prova documental inequívoca, de rigor a procedência do 

feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE 

esta ação de Busca e Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em 

mãos da proprietária fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041612-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEDMA LEITE BEZERRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041612-28.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KEDMA LEITE 

BEZERRA MARTINS Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

KEDMA LEITE BEZERRA MARTINS, ambas qualificadas nos autos em 

referência, visando a apreensão do caminhão IVECO/DAILY 70C17, placa 

OLW-1456, quanto ao contrato de consórcio Grupo n° 0009088, Cota n° 

00297. No ID. 244338077 a Instituição Financeira foi intimada a proceder o 

recolhimento da guia de custas e taxas judiciais, o que foi realizado (ID. 

24670097, 24670102 e 24670103). Posteriormente o Requerente pleiteou 

pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI do CPC, ante a perda superveniente do objeto. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Ante o pagamento extrajudicial das parcelas em aberto, havendo 

perda do objeto e falta de interesse de agir, a extinção do feito é medida 

que se impõem. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDO 

DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. - Celebrado extrajudicialmente 

acordo entre partes, o pagamento da dívida antes da citação do devedor 

impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda 

superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.067535-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida 

Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/0019, publicação da 

súmula em 03/12/2019) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de KEDMA LEITE 

BEZERRA MARTINS, o que faço com amparo legal no artigo 485, incisos VI 

do CPC. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a baixa da restrição averbada no prontuário do veículo em face 

da inexistência de determinação judicial nesse sentido. Atendida a 

pretensão do autor, tem-se que inexiste razão para recurso, portanto, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019103-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GEOVALDO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019103-06.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JOSE GEOVALDO SILVA Vistos, etc. Verifica-se 

dos autos que as partes entabularam o acordo de ID. 27478755, pugnando 

as partes por sua homologação e consequente extinção do feito. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra 

disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o que faço com amparo legal 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Indefiro o requerimento 

de determinação de baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem 

como eventuais averbações premonitórios, visto que é medida cabível ao 

Exequente. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento 

do pedido das partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012509-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (EXEQUENTE)

TEREZINHA DE MATTOS (EXEQUENTE)

JANETH PEREIRA SALIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER NOVAES SANTA ROSA OAB - MT6277/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o exequente se manifestar sobre a certidão de decurso de prazo 

de id. 28606988 e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001430-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME (REU)

SIBELE BELEGANTE RIBEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001430-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REU: RMX 

COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME, SIBELE 

BELEGANTE RIBEIRO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para cumprir determinação dos autos no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028642-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA LEMES ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da busca e apreensão, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0045123-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES OAB - MT3432-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverão as Partes manifestar sobre o laudo pericial acostado aos autos 

id.28554216, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040581-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (REU)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0040581-97.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA REU: BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025406-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025406-07.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CMGM MINERACAO LTDA, MICHELE COZZOLINO 

JUNIOR, ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO Vistos, etc. 

Proceda-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011320-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES (EXECUTADO)

JUSCIMAR FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055272-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO DIAS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014224-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO EUDOXIO BADOTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MAFFESSONI OAB - MT33157-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO WYPYCH JUNIOR OAB - PR09134-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VETTORELLO OAB - PR26206-O (ADVOGADO(A))

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007129-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARI DE ALMEIDA (REU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REU)

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA (REU)

 

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: 0034126-58.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOVAN SERGIO DE BONA (EXECUTADO)

MARILUCE SIMPLICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ROBERTO TEIXEIRA OAB - MT10892-O (ADVOGADO(A))

KEILA FIGUEIREDO MIRANDA OAB - MT5638-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039990-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039990-45.2018.8.11.0041. EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXEQUENTE: ANDRE LUIS 

DO NASCIMENTO Vistos, etc. No caso em tela, deverá o autor cumprir o 

disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, com provas concretas para 

analisar a necessidade de suspender a justiça gratuita. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037565-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037565-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036324-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. BARBOSA RESTAURANTE E MARMITARIA - ME (REU)

MARIO BARBOSA (REU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003545-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL L DA CUNHA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado responder aos Embargos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034175-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021734-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

EDMILSON EID (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEVARA BIELLA MIGUEL OAB - SP238652-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para manifestar sobre pedido do autor e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012948-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012948-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA Vistos, etc. O processo 

foi sentenciado e não há nenhum pedido de cumprimento de ação de 

Execução de Sentença. Razão pela qual, resta prejudicado o pedido de 

Exceção de pré-executividade, feita pelo requerido, como pedido de 

desistência da ação, pelo autor. Assim, com o trânsito em julgado, não 

havendo interposição de recurso da referida, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053758-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNY RANIELE DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0054066-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R BARREIRA - AUTO SERVICOS (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGUES BARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0054066-67.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 
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EXECUTADO: M R BARREIRA - AUTO SERVICOS, MARCIO RODRIGUES 

BARREIRA Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os autos 

ao arquivo por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não 

havendo manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019821-79.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE MARIA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0019821-79.2003.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MARILENE MARIA LOPES Vistos, etc. Em face da 

postulação de id. 28601143 arquive-se o feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELY APARECIDA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006411-72.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ANDRIELY APARECIDA BORGES Vistos, etc. Cite-se e 

intime-se da apreensão, por edital pelo prazo de vinte dias, constando 

além das advertências do procedimento, também, que a falta de resposta 

acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. 

Cumpra-se. Vistos, etc. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037565-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037565-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043658-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREDIANO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.10.19

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003253-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003253-72.2020.8.11.0041. REQUERENTE: NIVIA ANDRADE 

DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano, salvo em relação a apresentação dos contratos nos 

termos da inicial. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro em parte a tutela urgência, determinando apenas que o 

requerido no prazo de resposta, apresente os contratos como postulado 

na inicial. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045381-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056257-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE FERREIRA LARA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004327-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO GOULART (EXECUTADO)

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0004327-91.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA, 

CARLOS AUGUSTO GOULART Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

penhora/avaliação do bem indicado pelo credor, se de propriedade da 

parte executada. Após, avalie-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031209-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: POSTO REDSERV COMERCIAL DE 

COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP, MARCOS MARCELINO ALBUES Vistos, etc. 

Expeça-se mandado de penhora/avaliação/remoção do bem indicado pelo 

credor, se de propriedade da parte executada. Após, avalie-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027289-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO GUARDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027289-18.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO GMAC S.A. 

EXECUTADO: MARIA DA CONCEICAO GUARDA Vistos, etc. Oficie-se 

como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044103-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARCOS MORGAN (EXECUTADO)

ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0044103-06.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME, JOSE 

MARCOS MORGAN, ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO Vistos, 

etc. A tentativa de penhora online já foi realizada no autos no id. 

24341674, não havendo mudança no quadro financeiro do executado. 

Deverá o autor indicar bens a penhora, no prazo legal. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016284-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CAVALCANTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016284-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: VILMA 

CAVALCANTE DA SILVA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 

Designo início da perícia para o dia 12/02/2020, às 14 horas. Proceda-se 

intimações necessárias e o perito nomeado. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0005059-72.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENEI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0005059-72.2014.8.11.0041. AUTOR(A): ALDENEI FERREIRA 

DA SILVA REU: AYMORE Vistos, etc. Em face da certidão de id. 

28623216, nota-se que resta prejudicada a pretensão da parte autora, do 

pedido de cumprimento de sentença, em relação à restituição da tarifa de 

registro de contrato e taxa de gravame, uma vez que, o recurso de 

embargos de declaração interpostos, pela Instituição Financeira foi 

sobrestado e restou prejudicado, em face do Julgamento do Resp. nº 
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1.578.526/SP que declarou a validade das referidas cobranças. Portanto, 

não há que se falar em cumprimento de sentença. Arquive-se. CUIABÁ, 30 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043407-69.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO 

GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL Vistos, etc. As pesquisas já foram 

realizadas nos autos, com exceção ao SIEL e Companhias de água e 

energia e Telefonias em geral. Oficie-se apenas o sistema acima e como 

postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017384-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRIEL CONCEICAO LEITE PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017384-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: VIRIEL 

CONCEICAO LEITE PEREIRA Vistos, etc. A parte autora, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com a presente demanda, não 

manifestando no feito, apesar de seu advogado regularmente intimado 

constando as advertências legais, o que resultou a intimação pessoal para 

dar prosseguimento, sob pena de extinção. Novamente e insistentemente, 

o advogado foi intimado para dar impulso processual e manteve inerte, 

razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada 

manifestou nos autos. As duas intimações constaram a advertência de 

que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção do feito, sem 

manifestação da parte autora ou seu advogado, deixando transcorrer o 

prazo assinalado sem nada manifestar, conforme já certificado. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem 

que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Não há como 

o requerido manifestar nos autos, pois ainda não faz parte da relação 

processual. Vejam que Novamente e insistentemente, o advogado foi 

intimado para dar impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a 

parte autora foi intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. 

As duas intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de 

cinco dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte 

autora ou seu advogado. Mais uma vez não demonstraram interesse no 

prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a 

parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento 

do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar 

andamento nos termos da Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, 

aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a 

intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção. 

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente e seu advogado 

continuaram ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse na demanda. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, 

com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente. Revogo 

a liminar concedida nos autos. EXPEÇA-SE MANDADO DE RESTITUIÇÃO, 

SE CUMPRIDA A LIMINAR. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028511-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028511-21.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: BRUNA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de agosto de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036226-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012922-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE BEAUTY LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, bem 

como indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora providenciar os requisitos necessários para 

pesquisa no SIEL como nome da mãe do executado e data de nascimento, 

no prazo legal.

Manifestação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

 

REITERAR MANIFESTAÇÃO ID Nº 25463958.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057769-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR RABELO RESENDE OAB - DF33199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1058002-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONE CESAR DIONISIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido no prazo legal, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044192-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019754-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007049-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BOTELHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048687-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004478-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS GABRIEL DE GODOY (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007307-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME, ELIZANGELA 

DO NASCIMENTO OLIVEIRA Vistos, etc. Deverá a parte autora comprovar 

nos autos, no prazo legal, os protocolos dos ofícios expedidos, não 

cabendo à Secretaria do Juízo tomar a referida providência. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033275-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLIVEIRA DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033275-50.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: JOAO OLIVEIRA DOS REIS Vistos, etc. Em que 

pese ter ocorrido o comparecimento espontâneo do requerido aos autos 

(id. 23759001), tal fato não obsta para que seja efetivada a conversão da 

presente ação de busca e apreensão, para execução, nos termos do 

Decreto Lei 911/69, visto que, o simples comparecimento espontâneo nos 

autos, não se atinge o fim, propriamente da presente ação. Assim, a 

imposição ao requerido somente é devida após o cumprimento da liminar, 

onde passa correr o prazo para resposta ou purgar a mora, pois até 

então, não estão obrigado a qualquer ato. Assim, intime-se o autor para 

cumprir a determinação dos autos ou indicar onde o bem poderá ser 

encontrado para cumprir a liminar. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014482-56.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLEONICE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

AWS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação do id 2576102 e deverá o próprio 

autor fazer busca em relação ao inventariante ou herdeiros, no prazo 

legal. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055571-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIANE ARRUDA ESTERY (EMBARGANTE)

ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE FROHLICH SOARES OAB - RS109254 (ADVOGADO(A))

BIANCA ANDRADE DE CASTRO OAB - RS67690 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho decisão dos autos, considerando que o autor 

somente comprovou débitos e não sua situação financeira/bens da 

empresa. Assim, deverá o autor complementar o recolhimento da guia de 

distribuição, no prazo já concedido. Após, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.01.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055454-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão dos autos e por seus fundamentos, 

inviável o parcelamento, devendo a guia de distribuição da ação ser 

juntada aos autos no prazo ali concedido. Cumpra-se. Cuiabá, 22.01.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055462-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão pelos mesmos fundamentos o que cai por 

terra o pedido de parcelamento, devendo a comprovação da guia de 

distribuição ser juntada no prazo ali concedido. Cumpra-se. Cuiabá, 

22.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003043-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DONIZETI DE MOURA - ME (EXECUTADO)

LAERCIO DONIZETI DE MOURA (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: 1035049-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCEMILSON DIAS DE BARROS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059284-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059284-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES 

PEIXOTO Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004327-91.2014.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO GOULART (EXECUTADO)

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA (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 úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035654-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035654-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE 

ANUNCIACAO Vistos, etc. A tentativa de penhora já foi efetivada nos 

autos, sem sucesso, não havendo alteração do quadro. Assim, deverá o 

autor, no prazo legal, indicar outros bens passíveis de penhora ou 

postular pela expedição de certidão de crédito com extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1053709-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VERISLANDIO MELO FEITOSA 68889437120 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VERISLANDIO MELO FEITOSA OAB - 688.894.371-20 

(PROCURADOR)

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DOS REIS SENA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

nos autos, e dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0021665-15.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: CARLOS FAGHNER MARQUES 

CARNEIRO Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. 

Após, diga-se e conclusos. Após, concluso. CUIABÁ, 30 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043888-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: LUCAS JOSE DA SILVA Vistos, etc. Defiro a dilação por dez 

dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 

30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025479-42.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066831/1/2020 Página 267 de 301



Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025479-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): TRANSPORTES RODOVIARIOS 

KARINA LTDA - ME REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, 

analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 

sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, 

devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não 

cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença, inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada. Caso discorde dos percentuais 

ali fixados, deverá o Embargante ingressar com recurso próprio. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023265-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ROSIMEIRE AUXILIADORA DE 

QUEIROZ EXECUTADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, 

inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003749-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003749-04.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima 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 terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003761-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003761-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: LUIZ AUGUSTO PASSOS Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
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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 terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003828-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003828-80.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JEAN CARLOS PEREIRA JUNIOR Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima 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 terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003857-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAILTON DOS SANTOS BESSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003857-33.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DEVAILTON DOS SANTOS BESSA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima 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 terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003860-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003860-85.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SIDNEY JOAO DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima 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 terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043658-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEREDIANO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a 

presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu advogado 

regularmente intimado constando as advertências legais, o que resultou a 

intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de extinção. 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado, 

deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada manifestar, conforme 

já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado além do 

prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso 

processual. Não há como o requerido manifestar nos autos, pois ainda 

não faz parte da relação processual. Vejam que Novamente e 

insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso processual e 

manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada pessoalmente, 

mas nada manifestou nos autos. As duas intimações constaram a 

advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria na extinção 

do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. Mais uma 

vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.20

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0054604-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SANTOS DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Cobrança, contra Juliano Santos de Arruda, visando o recebimento de R$ 

20.821,88 (vinte mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito 

centavos), originário do Contrato de Aquisição de Consórcio n.º 

A000007123. Aduziu que a parte requerida deixou de honrar as parcelas 

vencidas, o que acarretou no vencimento antecipado da dívida. Rogou 

pela procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos nos ids. 

Núm. 21824059 - Pág. 1 / Núm. 21824047 - Pág. 1. A inicial completa foi 

juntada no ID n. 22151029. Regularmente citada por edital (id. Núm. 

24096112 - Pág. 1) a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos ao id. 

Núm. 25712462 - Pág. 1. Razão pela qual, foi-lhe decretada a revelia e 

nomeada Curadora Especial, nos termos da decisão de id. Núm. 25729288 

- Pág. 1. Ao id. Núm. 25966446 - Pág. 1, a Curadora Especial aduziu que 

pode contestar genericamente o feito na falta de elementos não se 

aplicando o ônus da impugnação específica. Rogou pela improcedência da 

ação. Juntou documentos ao id. Núm. 25966448 - Pág. 1 / Pág. 3. O 

requerente apresentou réplica ao id. Núm. 26689924 - Pág. 1, ratificando 

as teses iniciais. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de 

Cobrança, em que a parte autora visa o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação. A Curadora Especial aduziu que 

pode contestar genericamente o feito na falta de elementos não se 

aplicando o ônus da impugnação específica. Rogou pela improcedência da 

ação. Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para receber 

decisão, dispensando produção de provas em audiência ou pericial, pois 

trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos autos, razão 

pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está se 

discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação de Cobrança. Na Ação Cobrança, necessita 

apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, 

que está demonstrada através dos documentos acostados na inicial. 

Assim, está demonstrada que entre as partes existia relação de consumo. 

Portanto, satisfeito está o dispositivo legal. Diante da documentação 

trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a requerente possui 

em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da parte 

requerida. No contrato firmado pelas partes, verifica que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo e está sendo 

cobrado o que foi avençado. A parte requerida apresentou defesa com 

negativa geral, não demonstrando o pagamento da obrigação. No caso em 

tela, melhor sorte teve o autor em demonstrar o débito e a mora, não 

podendo prevalecer a defesa apresentada. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação de Cobrança e ACOLHO o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$ R$ 20.821,88 

(vinte mil, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), 

devidamente atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados 

pela E. CGJ/MT. Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e retificações 

de estilo, ficando intimada a parte requerida a pagar a condenação em 

quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez 

por cento do valor do débito e expedição de mandado de penhora e 

avaliação. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022928-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., devidamente 

qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar contra JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA 

ARRUDA, objetivou a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente de um Contrato de Financiamento” nº 

0240539938. Alegou que o réu deixou de pagar as prestações vencidas 

desde 30/12/2018, requereu a concessão de liminar para ao final torná-la 

em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com 

documentos de id 0477234/20477240. A liminar foi concedida id. 20488988 

e cumprida no id. 20777270/20777274. A requerida apresentou 
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contestação autos (id. 21361658) e arguiu a ausência de mora, visto que 

a notificação extrajudicial foi encaminhada por Telegrama, desprovida de 

Aviso de Recebimento e assim, não havendo documento hábil para 

comprovar o seu recebimento. Rogou pela extinção da ação. Juntou 

documentos de id. 23161660. O requerente apresentou réplica à 

contestação no id. 21910809) e sustentou que houve a constituição em 

mora da requerida, visto que a notificação foi entregue no endereço da 

devedora, mesmo que não tenha sido recebida pessoalmente pela mesma. 

Rogou pela improcedência da ação. A parte requerida interpôs Recurso de 

Agravo de Instrumento em face da liminar concedida, no qual foi deferida a 

antecipação recursal para revogação da decisão e determinar a 

devolução do bem apreendido conforme acórdão de id. 22079771. 

Devidamente provido conforme id. 225189179. Por sua vez, o requerente 

comprovou a restituição do bem à requerida no id. 22211330 e 

comprovado pela requerida no id. 25446582. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar contra 

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA, objetivou a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de 

um Contrato de Financiamento” nº 0240539938. O requerido arguiu a 

ausência de mora pelo envio da notificação por telegrama sem aviso de 

recebimento. Considerando que a matéria tratada nos presentes é de 

direito e de cunho documental e este encontra nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil. Primeiramente, a notificação para a constituição em 

mora foi encaminhada por telegrama (id. 20477240 - Pág. 7/8) É pacificado 

entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição 

da ação em exame, deve ser realizada por carta registrada, por intermédio 

do Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título de crédito 

vinculado ao contrato o que restou comprovado na presente demanda, 

nos termos do art. 2º § 2º do decreto 911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º 

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário”. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014). Nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69 com o art. 3º do mesmo 

diploma legal, nota-se que o credor pode promover a Ação de Busca e 

Apreensão com base em simples Contrato de Alienação Fiduciário 

inadimplido e o valor do débito vencido; entretanto, para obter a decisão 

liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia compete 

comprovar a mora, sendo-lhe facultado promover o protesto do título ou a 

intimação do devedor por carta registrada, expedida por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, na forma de notificação extrajudicial, o 

que não acorreu no caso concreto. Na hipótese dos autos, apesar de 

constar no Telegrama que a correspondência foi entregue ao destinatário, 

não se pode admitir como meio válido à notificação extrajudicial, vez que o 

dispositivo legal é explícito no sentido de determinar a necessidade de 

envio de comunicação, com aviso de recebimento, sendo insuficiente para 

comprovar a constituição em mora do devedor a apresentação de simples 

declaração dos Correios no sentido de que o recebedor teria assinado o 

recibo de entrega. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA 

PORTELEGRAMA– AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE - SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. Para a validade do ato de constituição 

do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha 

encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato 

e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que 

por terceiro, mediante assinatura. A juntada de TELEGRAMA, despida do 

aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente 

para comprovar a constituição em mora do devedor. (N.U 

1028789-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

LIMINAR– DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NOTIFICAÇÃO 

IRREGULAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO NECESSÁRIO 

PARA AJUIZADAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3º 

DO DECRETO-LEI 911/69 - NOVA NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAMA - 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA - INEXSITÊNCIA DE FÉ-PÚBLICA DOS 

CORREIOS – EFEITO TRANSLATIVO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO 

FEITO ORIGINÁRIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A notificação 

extrajudicial que cientifica o devedor sobre a sua inadimplência presta-se 

para comprovar a mora, que já existe, em decorrência do não cumprimento 

das obrigações contratuais e é indispensável ao ajuizamento da ação de 

busca e apreensão. Não se reputa comprovada a mora se a notificação 

se dá mediante envio de TELEGRAMA, sem a juntada do AR devidamente 

assinado, por não gozar a certificação da Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos de fé pública. (N.U 1011571-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019) Dessa forma, o envio da notificação por Telegrama 

mostra-se imprestável para a constituição em mora. Ademais, tal 

conclusão já foi obtida através do RAI acostado nos autos. Desta feita, 

inexistindo a mora falta o requisito essencial para acolhimento da ação 

principal. Necessário se faz a revogação da liminar, mantendo a parte 

requerida na posse do bem. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos, Julgo por resolução de Mérito a presente Ação de 

Busca e Apreensão, Não Acolhendo pedido inicial, diante da falta de 

comprovação de mora, nos termos do artigo 487 - I c/c Decreto Lei nº 

911/69. Condeno a parte requerente nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando a parte requerida intimada para pagar a condenação em quinze 

dias, do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.20

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052173-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARMO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora, para manifestar sobre a certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037640-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICOOB-COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO 

BELTRÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LONGO OAB - PR25652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BONATTO (REQUERIDO)

 

Considerando o decurso de prazo requerido, manifeste a parte autora 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023310-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUSCIANO LEITE DE LIMA (EXECUTADO)

ANA MARIA ROSA BARBOSA (EXECUTADO)

ANALICE DE LIMA COSTA (EXECUTADO)

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Considerando a petição de id: 24331615, onde a guia informa o bairro 

Novo Paraíso, manifeste o autor indicando o novo endereçamento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040634-85.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

MANIFESTE A PARTE EMBARGADO SOBRE AS ALEGAÇÕES DO 

EMBARGADO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015664-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDIANE DOS SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

MANIFESTE A PARTE CREDORA EM CINCO DIAS SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011728-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCORPION CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP (DEPRECADO)

JANE IZES DE ARRUDA FERREIRA (DEPRECADO)

WILSON FERNANDO FERREIRA (DEPRECADO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003587-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003587-09.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: INFINITY LOCACAO DE 

AUTOMOVEIS LTDA - EPP Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de INFINITY 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026862-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A PARTE EM CINCO DIAS SOBRE O RETORNO DOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026862-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE DA COSTA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A PARTE EM CINCO DIAS SOBRE O RETORNO DOS AUTOS

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1016638 Nr: 30398-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM NASCIMENTO TEIXEIRA THOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BMG S/A, 

BANCO ITAU S/A, BANCO CITICARD S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO ITAUCARD S/A, MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCARD S/A, 
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HSBC FINANCE DO BRASIL S/A, BANCO PORTOCRED S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CASSIO MAGALHÃES 

MEDEIROS - OAB:OAB/RS 60.702, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, diogo ibrahim 

campos - OAB:13296, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:11.640, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 967, feito pelo Banco Santander, pois se esta 

instituição firmou empréstimo consignado com a autora, então tem por 

obrigação saber qual foi o valor emprestado, e nesse universo de 

empréstimo consignado, qual é a parcela mensal e o que tem que fazer 

para cumprir a determinação exarada pela decisão judicial de fls. 952/959, 

não podendo querer transferir ao juízo obrigação que ele deve e tem 

consições de cumprir.

Defiro o pedido de fls. 968, feito pela Defensoria Pública, e determino a 

INTIMAÇÃO PESSOAL da autora, para que leve até aquele órgão, no prazo 

de 15 (quinze) dias os 12 últimos holerites a fim de que seja verificado se 

os requeridos estão cumprindo o que foi decidido em sentença transitada 

em julgado.

Manifeste-se, também, após a apresentação dos documentos 

mencionados no parágrafo anterior, a Defensoria Pública, sobre o 

informado às fls. 969 e ainda às fls. 970 e 971.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811181 Nr: 17673-46.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:MT/5928

 Considerando que autos encontrava-se com carga no periodo de 

26/11/2019 á 21/01/20, manifetse a parte requerida no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestarem sobre petição do perito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704471 Nr: 39170-24.2010.811.0041

 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: ALZIRA PEREIRA ARAUJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

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

OAB:13842-A/MT

 III. – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno o réu 

a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em 

liquidação, correspondente à diferença correspondentes à diferença dos 

expurgos inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), 

mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas.

Declaro a consumação da prescrição sobre os pedidos anteriores a maio 

de 1990.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 23/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363094 Nr: 32756-78.2008.811.0041

 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: CELIA MARIA DA COSTA, CARLOS LACHAT, LOUISE 

CONSTANTINO ZUGAIR, ROSA MARIA BOTTOSSO, ESPOLIO DE NILSON 

CONSTANTINO, FRANCISCA DE ALMEIDA CONSTANTINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:7.719-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 III. – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, e condeno o réu 

a pagar em favor das partes autoras CÉLIA MARIA DA COSTA ABDALA, 

CARLOS LACHAT, e ROSA MARIA BOTTOSO a importância que se apurar 

em liquidação, correspondente à diferença correspondentes à diferença 

dos expurgos inflacionários de 42,72% (Janeiro de 1989, mais 0,5% de 

juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas.

De acordo com a fundamentação supra, declaro a ilegitimidade ativa do 

Espólio de Nilson Constantino, e em relação a ele extingo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 28/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367158 Nr: 5658-84.2009.811.0041

 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: DEMETRIO ARCANGELO FRANCIO, ELIZABET BESSANI 

HIDALGO, IVOR LUIZ GUINDANI, JOÃO DOMINGOS GUINDANI, JOÃO 

ERVINO OZORIO, JONAS HENRIQUE DE LIMA, JOSÉ RAFAEL TEZZARO, 

JOSÉ VENCESLAU DE ALMEIDA, LEONESIO PANDOLFO, LEONILDO 

APARECIDO MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 III. – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condeno 

o réu a pagar em favor dos autores DEMETRIO ARCANGELO FRANCIO, 

ELIZABET BESSANI HIDALGO, JONAS HENRIQUE DE LIMA, JOSÉ RAFAEL 

TEZZARO, JOSÉ VENCESLAU DE ALMEIDA, e LEONESIO PANDOLFO a 

importância que se apurar em liquidação, correspondente à diferença 

CONFORME A SITUAÇÃO DE CADA UM DELES DEMONSTRADA NOS 

EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS, dos expurgos inflacionários de: 

84,32% (março de 1990), 44,80% (abril de 1990), 84,43% (maio de 1990), 

e 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% de juros sobre 
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os saldos existentes nas datas respectivas.

Em relação aos autores IVOR LUIZ GUINDANI, JOÃO DOMINGOS 

GUINDANI, JOÃO ERVINO OZORIO, LEONILDO APARECIDO MARQUES, 

declaro seus direitos acolhidos pela prescrição.

O cálculo será feito sobre os valores de saldo em depósito poupança 

demonstrados às fls. 99/239.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas devidas.

P. R. I. C.

Cuiabá, 24/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 990495 Nr: 18680-05.2015.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - 

§1º do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, 

pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio da restrição judicial via Renajud. Expeça-se o necessário.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 332200 Nr: 3044-43.2008.811.0041

 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: JOSELAINE MARIA ULRICH

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT, THAÍS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:126.358 OAB/RJ

 Em face da anuência tácita do credor, tenho por satisfeita a obrigação 

pelo depósito, nada mais havendo o que reclamar e JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro no artigo 924, II, do CPC. Proceda-se levantamento da 

penhora, se existente. Faculto ao credor o levantamento do valor 

depositado.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 855308 Nr: 57772-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA REGINA MAURA BUENO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILÉIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, EUGENIO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:103082 MG, Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386-OAB/SP, JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - 

OAB:20549/MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 PROCESSO 57772-58.2013.811.0041

Id. 855308

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

Altere-se a classificação para Cumprimento de Sentença.

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, CONDENAÇÃO EM 

HONORÁRIOS, determino que se intime os Executados na pessoa dos 

Advogado constituído nos autos para que efetue o pagamento no valor de 

R$ 2.816,89 – montante apontado as fls. 818/819, em quinze (15) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à 

Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pela parte executada.

Ressalto que o Banco Bonsucesso fez o depósito da sua parte da 

condenação nos honorários, às fls. 826, em valor menor do que é devido.

Indefiro ainda a pretensão do Banco BMG às fls. 825 eis que totalmente 

descabida e divorciada do mundo jurídico eis que o cumprimento de 

sentença se dá em relação à sua condenação na verba honorária, que 

NÃO É ACESSÓRIA AO DIREITO MATERIAL versado na ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075693 Nr: 57788-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON BENEDITO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 727991 Nr: 23895-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO PENSARINI DE MORAES

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

DE CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado.No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 
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adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa.Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria [...] penas a título argumentativo consigno que “o 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (STJ, EDcl no MS 

21315 / DF, S1 – DJe 15/06/2016).Isto posto, e por vislumbrar que os 

embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e matérias 

já decididas, rejeito-os.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121782 Nr: 19568-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C SILVA - ME, NILSON CARVALHO SILVA

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 31860-98.2009.811.0041

 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): MR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO BONAMETTI - 

OAB:124268/SP, MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - 

OAB:6685

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871674 Nr: 10823-39.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO RODRIGUES E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:16.8016/SP, KLAUS GIACOBBO RIFFEL - OAB:OAB/RS 75.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 760568 Nr: 12942-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVELINO ASSUNÇÃO 

ALBUQUERQUE

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

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente às fls. 215/216, 

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 e demais despesas processuais pela parte desistente.

 Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 806452 Nr: 12931-75.2013.811.0041

 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): F W LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente às fls. 215/216, 

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 e demais despesas processuais pela parte desistente.

 Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826107 Nr: 32062-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA 

VICTORAZZO LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949397 Nr: 59958-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 
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NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126765 Nr: 21638-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MANTOANI LTDA, VILAMIR JOSE 

MANTOANI, TAYUANA DE BRITTES MANTOANI, IGOR DE BRITTES 

MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094823 Nr: 8319-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 236541 Nr: 5601-71.2006.811.0041

 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): LIDERANÇA TRANSPORTE COMERCIAL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, III e §1º 

do Novo Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio da restrição judicial via Renajud. Expeça-se o necessário.Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72507 Nr: 9444-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL JOSÉ HADDAD, ELIANA AGUIRRE 

HADDAD

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 2718-06.1996.811.0041

 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): LENA GLÓRIA VARANDA VENTRESQUI 

GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, JURANDIR VENTRESQUI GUEDES - 

OAB:3321/MT

 Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, 

inciso III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do 

devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à 

penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244250 Nr: 12661-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUSA BALTAZAR DE ANDRADE 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para o REQUERIDO, sobre 

Penhora realizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360156 Nr: 30167-16.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDALINO DE OLIVEIRA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 III. – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo procedente o pedido inicial, e condeno o réu a pagar em 

favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, 

correspondente à diferença correspondentes à diferença dos expurgos 

inflacionários de 21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% 

de juros sobre os saldos existentes nas datas respectivas.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 28/01/2020.
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371084 Nr: 7678-48.2009.811.0041

 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: ANTONIO GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JÚNIOR - OAB:8125 MS, THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE 

CARVALHO - OAB:12476/MS

 III. – DISPOSITIVO

Isso posto, julgo procedentes os pedidos iniciais, e condeno o réu a pagar 

em favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, 

correspondente à diferença correspondentes à diferença dos expurgos 

inflacionários de 44,80% (abril de 1990), 84,43% (maio de 1990), e 

21,87% (janeiro, fevereiro e março de 1991), mais 0,5% de juros sobre os 

saldos existentes nas datas respectivas.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 24/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429227 Nr: 10525-86.2010.811.0041

 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: IRACEMA DIAS PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condeno 

o réu a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em 

liquidação, correspondente à diferença correspondente à diferença dos 

expurgos inflacionários de 84,32% (março de 1990), mais 0,5% de juros 

sobre os saldos existentes nas datas respectivas.

Declaro a prescrição sobre as demais pretensões da autora em período 

anterior a março de 1990, referentes aos Planos Econômicos Bresser e 

Verão.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção 

monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a 

mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as 

diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na 

forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do 

efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Julgo extinto o processo na forma do art. 487, I do CPC.

P. R. I. C.

Cuiabá, 27/01/2020.

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444121 Nr: 19360-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA - ME, ELDIR LOPES DE OLIVEIRA, MARIA ÂNGELA 

ZAMBELLI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 403594 Nr: 35440-39.2009.811.0041

 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: IZAURA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A - BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:10607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança proposta por IZAURA MARIA DE SOUZA 

em face de BANCO BRADESCO S.A, em que as partes informam 

composição amigável consoante termo de acordo de fls. 185/186.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes através do qual estabelecem a forma de composição da 

lide em tela. Por consequência, tendo o acordo feito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317520 Nr: 20686-63.2007.811.0041

 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): LEVI ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 332376 Nr: 3167-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIANNON ARQUITETURA E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12.642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Vistos e etc. TRIANNON ARQUITETURA E DECORAÇÃO E DECORAÇÃO 

LTDA. ofertou os presentes embargos à execução em face de BANCO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA, pessoa jurídica de direito 
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privado, ambas as partes devidamente qualificadas e representadas na 

inicial. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Sem maiores 

delongas, é irrefutável a perda de objeto dos presentes embargos, à 

medida que extinta a execução, não há falar na viabilidade de legal 

tramitação dos embargos a que ela se refutam. Com efeito, os embargos 

do devedor, não obstante constituíam ação de conhecimento própria, 

possuem elo com o feito executivo, uma vez que seu escopo é 

desconstituir a obrigação prevista no título executivo. Posto isso, e pelo 

mais que consta dos autos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC. 

Arquivem-se estes embargos, mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355998 Nr: 26439-64.2008.811.0041

 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): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298082 Nr: 12497-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA FERNANDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida.

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Assim, Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados 

conforme calculo da contadoria de fls. 314/315, no montante de:

A) 43.466,21 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e 

vinte e um centavos), em favor do banco executado, com acréscimos 

legais.

B) R$ 8.801,14 (oito mil oitocentos e um reais e catorze centavos), em 

favor do exequente, com acréscimos legais, nos dados bancários 

informados à fl. 323.

Determino que a Sra. Gestora Judicial cumpra o art. 450, §3º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Judicial – CNG, comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores.

 Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos.

 P. I.C

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025026-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE OLIVEIRA DA ROSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 

1025026-13.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 12.946,67 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO PAN Endereço: AV. PAULISTA, 1.374, 15 ANDAR, BELA VISTA, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 POLO PASSIVO: Nome: JANE 

OLIVEIRA DA ROSA Endereço: RUA COMENDADOR HENRIQUE, 2008, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 FINALIDADE: EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, depositando-o com o 

depositário abaixo indicado, e, na sequência, a CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, de conformidade com o despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado, para, querendo, nos prazos indicados, comprovar 

o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO 

DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): DEPOSITÁRIO DESIGNADO: 

VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 12.946,67 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da liminar com citação, efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e vincendas), de 

acordo com os valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese 

em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o pagamento, no 

prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e 

exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo para 

CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. 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). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 30 de janeiro 

de 2020. (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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002234-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 2 2 3 4 - 3 1 . 2 0 2 0 . 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: ARAGUATINS 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de ARAGUATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME 

com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003279-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003279-70.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CORREA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO FINASA BMC S.A. em 

face de JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CORREA com pedido de liminar 

de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 

911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 
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remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003375-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 3 7 5 - 8 5 . 2 0 2 0 . 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: MAURICIO 

BARBOSA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

MAURICIO BARBOSA SILVA com pedido de liminar de apreensão de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003376-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SL COMPRA E VENDA DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 3 7 6 - 7 0 . 2 0 2 0 . 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: SL COMPRA E 

VENDA DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de SL COMPRA E VENDA DE CEREAIS LTDA - ME com 

pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma 

do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003304-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR PARAIZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003304-83.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

VALDEMIR PARAIZO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

AYMORE em face de VALDEMIR PARAIZO com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003548-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON RODRIGUES SILVA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003548-12.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: GEFERSON RODRIGUES SILVA NEVES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

em face de GEFERSON RODRIGUES SILVA NEVES com pedido de liminar 

de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 

911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003382-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1003382-48.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DAVID CELSON 

FERREIRA DE LIMA EXECUTADO: BRQUALY ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento 

de sentença, promovido por BRQUALY ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, na qual alega, em síntese, excesso no cumprimento, 

uma vez que o valor devido seria de R$ 20.948,97, e não R$ 38.526,67, 

conforme requerido no cumprimento, aduzindo que a parte autora, nos 

seus cálculos não teria descontado a taxa de administração de forma 

correta e contratualmente pactuada, teria calculado os honorários 

sucumbências sobre valor errado, e também não teria descontado o 

seguro prestamista. Intimada, a parte autora ofereceu impugnação. 

Ressalto que a requerida depositou judicialmente o valor pleiteado no 

cumprimento de sentença. É o necessário relato DECIDO. Cinge-se a 

controvérsia em divergência nos cálculos apresentados pela parte autora, 

referentes ao cumprimento de sentença. Após a sentença de primeiro 

grau houve recurso de apelação, e o Eg. TJMT, em acórdão juntado no id. 

24562752, de 08 de setembro de 1999, reformou a sentença, emitindo os 

seguintes comandos: a) Restituição da taxa de administração na forma 

contratada de 14%; b) Não devolução do seguro prestamista pago; c) 

Exclusão da cláusula penal; d) Correção monetária na forma da Súmula 35 

do STJ, a contar de cada desembolso; e) Juros moratórios a contar do 31º 

dia de encerramento do grupo, ou seja, a partir de maio/2021. f) 

Restituição do valor pago com a compensação do já reembolsado de R$ 

21.108,66. g) Sucumbência proporcional de 50% para cada um, sobre o 

valor da condenação. Pois bem, passo a analisar a impugnação por seus 

tópicos. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A determinação do voto proferido no 

recurso é bem clara, a taxa de administração a ser restituída é de 14%, na 

forma contratada. Na impugnação o réu alega erro no cálculo do autor em 

relação a taxa de administração, afirmando que ela deveria ser restituída 

sobre o valor do bem e não da parcela, apresentando o cálculo de como 

deveria se dar o desconto aludido. Ocorre que além de não existir nada no 

contrato sobre a incidência de referida taxa sobre bem ou parcela, nos 

cálculos apresentados pelo impugnante, este cobra taxa de administração 

nas cinco primeiras parcelas de R$ 3.181,18, ou seja mais de 80% sobre o 

valor da parcela do consórcio, que era de R$ 3.772,29. Desta forma, os 

cálculos apresentados pelo impugnante estão totalmente dissociados, a 

esse título, do estipulado contratualmente e ainda na decisão do Eg. TJMT, 

como visto. DO SEGURO PRESTAMISTA Aduz o impugnante que a parte 

autora não descontou o seguro prestamista dos seus cálculos. 

Analisando os cálculos trazidos no cumprimento de sentença verifico que 

o cálculo utilizado pelo impugnante foi utilizando o valor da parcela de R$ 

3.772,33. Neste valor está obviamente está incluso o seguro prestamista 

pago, de R$ 145,79. O eg. TJMT determinou a retirada do seguro 

prestamista da base de cálculo para a atualização do valor devido a 

restituir pois, obviamente, o impugnante dele se beneficiou durante o 

período em que permaneceu no grupo. Portanto, excluído o seguro 

prestamista, a base de cálculo para atualização deverá ser a parcela de 

R$ 3.662,54. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Os honorários incidem 

sobre o valor total e atualizado do cumprimento de sentença. No caso 

vertente eles devem incidir sobre o valor final encontrado, após o 

desconto do que já foi espontaneamente devolvido pela impugnante. 

Encontra-se o valor, aplica-se o desconto do que já foi pago como 

determinado, sobre o crédito final remanescente a pagar incidem os 

honorários. Com razão, nesse ponto, a impugnante. Isto posto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos feitos na impugnação ao 

cumprimento de sentença para o fim de: a) Determinar a exclusão da base 

de cálculo dos valores pagos a título de seguro prestamista, na forma da 

fundamentação supra, devendo a atualização se dar sobre o valor de 

parcela de R$ 3.662,54. b) Determinar a incidência da verba honorária na 

forma da fundamentação supra. De consequência, determino a expedição 

de alvará para o levantamento do valor incontroverso de R$ 20.948,97. Em 

seguida intime-se o credor para, em dez (10) dias, apresente planilha do 

débito remanescente e atualizado nos termos desta decisão, intimando-se, 

na sequência, o réu para deles se manifestar também em 10 (dez) dias, 

posteriormente voltando-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020 (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011260-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELDEBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GILBERTO RUI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos O 

MALOTE DIGITAL , no qual a conta única informa a impossibilidade de 

vincular o valor de R$ 1.499,82, assim sendo bem como consta na decisão 

que deverá os autos aguardar a Decisão final no Agravo de Instrumento 

interposto, sendo que tal feito não importará em modificação processual, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte interessada para manifestar nos autos quanto ao 

documento ora anexado a fim de requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011260-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

SUZIENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELDEBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GILBERTO RUI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos O 

MALOTE DIGITAL , no qual a conta única informa a impossibilidade de 

vincular o valor de R$ 1.499,82, assim sendo bem como consta na decisão 

que deverá os autos aguardar a Decisão final no Agravo de Instrumento 

interposto, sendo que tal feito não importará em modificação processual, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte interessada para manifestar nos autos quanto ao 

documento ora anexado a fim de requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024174-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 28/10/2019) requer de dilação de prazo ( 30 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
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

M T DE NORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000443-32.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

constato que ainda não houve a citação dos executados, logo, para que 

seja analisado o pedido de constrição de valores/bens de ID 23198867 e 

24426348 a 24694034, deve o exequente providenciar a angularização 

processual com a citação dos executados. Intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025452-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STELLA CATARINA CURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MUNHOZ DA ROCHA LACERDA OAB - PR38511-O 

(ADVOGADO(A))

MARISSOL JESUS FILLA OAB - PR17245-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025452-93.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 

28042835, pois pretende a requerente a reconsideração/reapreciação do 

pleito já analisado em decisão de ID 10143961, que passou irrecorrida, 

bem como, no presente momento, se confunde com o mérito. Assim, 

novamente, intimem-se as partes para manifestarem quanto à 

possibilidade de acordarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005368-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE DA KAREN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005368-37.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelo Sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Restaurante da Karen Ltda Epp - CNPJ nº 

15.320.651/0001-36. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001895-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO FISCHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001895-77.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Marco Antônio Fischer – CPF 

nº 871.214.501-78. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034563-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA SANTIAGO SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034563-04.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. As partes 

manifestaram tão somente quanto ao item I da decisão de ID 24631534, 

desta feita, intimem-se as partes para que se manifestem expressamente 

quanto à possibilidade de designação de audiência de conciliação na 

tentativa de composição amigável entre as partes, se existe possibilidade 

de acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027831-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA TEREZINHA PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

JOSE VILMAR FERREIRA COSTA OAB - MT19768/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(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. 

1027831-70.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003747-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - PR42074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003747-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003757-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS ROSA DE QUEIROZ 03553332107 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003757-78.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003771-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE WILLIAM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003771-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003826-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYNARA APARECIDA GOMES AQUINO (REU)

CYNARA A GOMES AQUINO COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003826-13.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033630-60.2019.8.11.0041

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:

JOSE GALDINO VIEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de revogar a liminar anteriormente 

concedida_

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039159-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRYELE SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051870-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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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 COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046246-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DO SANTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES PEREIRA LEITE OAB - MT25022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que a parte requerida não aceita o tal acordo proposto 

pela parte autora, impulsiono os autos para intimar a parte requerida á 

apresenta contestação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023327-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SARTORI ALEIXO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o depósito das diligências para condução do Oficial de 

Justiça nos termos da certidão encartada aos autos, bem como para 

manifestar quanto a certidão NEGATIVA PARA CITAÇÃO, em igual prazo, 

sob pena de revogação da liminar deferida e extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047302-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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 Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, para que 

regularize a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias 

sob pena de ser desconsiderado e sua petição desentranhada dos autos, 

tendo em vista que não possui procuração juntada aos autos..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057804-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003753-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVIN DO ESPIRITO SANTO BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003753-41.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039199-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL FANTICHELI (EXECUTADO)

FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO MARIO DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

SEBASTIAO LAZARO RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039199-42.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II - Compulsando os autos verifico que o endereço 

dos Avalistas Sebastiao Lazaro Rodrigues Carneiro e Flavio Mario da Silva 

Costa indicado na inicial de Id 23518717 – pág. 2, não consta no contrato 

junto ao Id 23518718. Diante disto, intime-se o exequente para apontar a 

origem de tal informação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003565-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MIGUEL CARDOSO BIAO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003565-48.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003906-74.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDEVAM COELHO BORGES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003906-74.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003932-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003932-72.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 57785 Nr: 10376-42.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenyr Crestani, HUMBERTO CONSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, Franceliz Basetti de Paula - OAB:28.379, GUIDO 

VICTOR GUERRA - OAB:3734

 Vistos etc.

Diante da desistência do exequente quanto à penhora de imóvel realizada 

à fl. 329, oficie-se ao Cartório do Primeiro Serviço Registral e de Títulos e 

Documentos da Comarca de Sinop/MT, determinando a baixa da 

averbação de penhora existente na matrícula de n. 1.854.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 57796 Nr: 5216-36.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenyr Crestani, HUMBERTO CONSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO VICTOR GUERRA - 

OAB:3734

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante da petição de fl. 246 do 

exequente 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.

E para tanto, procedo ao bloqueio de valores, via sistema BacenJud, na 

quantia do débito, R$ 39.277.144,36 (dezenove mil cento e vinte e cinco 

reais e sessenta e nove centavos), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao executado: Jebyr Crestani – CPF nº 

005.425.630-53 e Humberto Consoli – CPF nº 133.007.769-53 e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 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.: 774660 Nr: 27878-71.2012.811.0041

 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): ANDERSON KRENZLIN BOLL, CAMILA 

DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 185, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito no valor de 

R$ 398.060,00 (trezentos e noventa e oito mil e sessenta reais) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

Executados: Anderson Krenzlin Boll – CPF n. 005.846.999-05 e Camila 

Demetrio – CPF nº 067.833.709-84, 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.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 
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desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946394 Nr: 58267-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FABIO PAES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825396 Nr: 31406-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOGILES CORRETORA SEGUROS DE VIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

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.: 1047359 Nr: 45073-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA CARVALHO 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, 

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.: 705394 Nr: 39989-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY ANTONIO LOURENÇO - ME, 

WANDERLEY ANTONIO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/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 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.: 118709 Nr: 7407-49.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO, MARIA 

APARECIDA FERREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

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

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANE BRAZ ANDREKOWISK 

VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada ISABELLY FORTUNATO, 

OAB/MT 21.705-B a regularizar sua representação processual em relação 

aos Autores, bem como o advogado CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA, OAB/MT 7.355-A, em relação a Maria Aparecida Ferreira de 

Barros, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhes 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126473 Nr: 21487-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA BEBÊ MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME, ISSAM AHMAD ABDEL AL, MONA KARHAWI ABDEL AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 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.: 1067598 Nr: 54341-45.2015.811.0041

 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): E. A ALMEIDA NETO CONSTRUÇÕES 

TERRAPLENAGEM ME, EDIO ABDALA DE ALMEIDA NETO

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071372 Nr: 55998-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA ME, DANILO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897083 Nr: 27626-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSIVAN PINHEIRO DE SOUZA CIA LTDA ME, 

OLGA CRISTINA KAUX DE SOUZA

 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:

 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.: 1140259 Nr: 27506-83.2016.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

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

SILVA - OAB:8.194-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 

as certidões NEGATIVAs 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.: 1036124 Nr: 39654-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE SSERVIÇOS DE CALHAS LTDA, 

FERNANDO HENRIQUE NAZARIO DA SILVA, HENRIQUE ARISTÁCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

aguarde-se o prazo para interposição dos Embargos à execução dos 

executados citados, bem como impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de 

fl.86.Bem como, complementar a diligência do Oficial de Justiça, dentro do 

prazo legal e ainda manifestar quanto a não citação da parte executada: 

FERNANDO HENRIQUE NAZÁRIO DA SILVA, em igual prazo sob pena de 

desistência do feito em relação a referida parte. É o que me cumpre 

impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157772 Nr: 34980-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO LEON LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PANAMERICANO S.A, BANCO PAN S.A, 

BANCO BONSUCESSO S.A, BANCO WOLKSWAGEM S/A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:160.435, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 7161, 

NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT, THIAGO CONTE 

LOFREDO TEDESCHI - OAB:190008

 Certifico que as Contestações apresentadas nos presentes autos, foram 

protocoladas 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 bam 

como para manifestar em igual prazo quanto a certidão de fls 566.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711056 Nr: 4066-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. F. DOS SANTOS-ME, OSAIR QUINTINO DE 

LIMA, ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029689-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1029689-73.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça junto ao Id 10741719 

(pág. 2) e Id 16930160, o cumprimento da medida liminar, consoante o auto 

de busca apreensão junto ao Id 10644980 (pág. 5), bem como a consulta 

de endereço realizada junto ao sistema Infojud, defiro o pedido de Id 

24646262. Cite-se a requerida 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. 

MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013026-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (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. 

1013026-83.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Apesar da 

manifestação da parte requerida nos autos afirmando ter realizado um 

contrato de renegociação com o requerente, o Banco autor informa que 

não houve qualquer pagamento em relação ao mesmo, e que assim não 

poderia ser revogada a decisão liminar que determinou a apreensão do 

bem. Desta feita, para que não ocorram prejuízos a quaisquer das partes, 

intimem-se as partes para que comprovem nos autos os pagamentos 

realizados pelo requerido, extrato do débito e dos contratos firmados entre 

os mesmos, objeto da ação, no prazo de 10 (dez) dias, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002132-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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. 

1002132-09.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Com a 

comprovação do pagamento das custas de distribuição destes Embargos, 

ID’s 28198109 a 28198116, recebo os presentes embargos SEM o efeito 

suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores 

previstos no §1º do art. 919 do CPC. II – Intime-se o Banco embargado, na 

pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003821-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO SOUZA MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003821-88.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Compulsando os autos verifico 

que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial acostada nos 

autos consta como “desconhecido”, constante ao Id 28623612 – pág. 2. 

Bem como, o requerente acostou instrumento de protesto junto ao Id 

28623610, intimando o requerido por meio de Edital publicado em jornal 

eletrônico. Assim sendo, intime-se o requerente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da tentativa 

de notificação do requerido (via postal, com aviso de recebimento) no 

endereço da exordial, sob pena de extinção e arquivamento. A 

constituição em mora do requerido é requisito indispensável para a 

propositura da ação de busca e apreensão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058146-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO WERLANG (EXECUTADO)

ELAINE DESCONSI WERLANG (EXECUTADO)

CEREAIS WERLANG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058146-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AMAGGI S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: CEREAIS WERLANG 

LTDA, CLOVIS ANTONIO WERLANG, ELAINE DESCONSI WERLANG 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se ação de execução de título 

extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência promovida por Amaggi S/A – 
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Crédito, Financiamento e Investimento em face de Cerais Werlang Ltda, 

Clóvis Werlang, Elaine Desconsi Werlang, objetivando o recebimento de um 

crédito no valor de R$ 566.443,98 (quinhentos e sessenta e seis mil 

quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) 

representado pela Cédula de Crédito Bancário sob n. 000002541-000-8. II 

– Intime-se o exequente para trazer aos autos os endereços da empresa 

CJ International Brasil Comercial Agrícola Ltda e Cooperativa Agrícola Mista 

General Osório Ltda, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Após o cumprimento 

do item anterior, no que tange ao pedido de tutela de urgência, é uma 

providência que possui cognição sumária. Analisando o feito através 

desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a sua concessão, 

conforme o art. 300 do CPC. Diante disso, defiro o pedido de tutela de 

urgência junto ao ID 28091337 e determino o arresto dos créditos a 

receber pertencentes aos executados, nos termos do art. 855 e seguintes 

do Código de Processo Civil: - Crédito oriundo do contrato de compra e 

venda de milho (n. 4513), onde a devedora Cereais Werlang possui um 

crédito de 1000 (mil) toneladas do produto milho, com preço pré-fixado em 

R$ 39,50 por saca, junto ao comprador empresa CJ International Brasil 

Comercial Agrícola Ltda, promovendo a transferência do referido valor ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

mediante Guia de Depósito Judicial, para vinculação direta a este 

processo. - Crédito oriundo do contrato de aluguel das unidades de 

recebimento e armazenamento de grãos da Cereais Werlang, localizados 

em Ibirubá/RS (RS 223 e Esquina São Carlos), junto à locatária Cooperativa 

Agrícola Mista General Osório Ltda, de todas as importâncias nas datas de 

seus vencimentos, promovendo a transferência do referido valor ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso, 

mediante Guia de Depósito Judicial, para vinculação direta a este 

processo. Assim, promova a Secretaria as intimações da empresa CJ 

International Brasil Comercial Agrícola Ltda e Cooperativa Agrícola Mista 

General Osório Ltda, pessoalmente (via postal, com AR), para que 

procedam as transferências dos referidos valores, ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso (Conta Única do 

Estado de Mato Grosso, Agência 3834 – Banco do Brasil), mediante Guia 

de Depósito Judicial, para vinculação direta a este processo, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência à ordem judicial. IV – Após, 

aguarde-se na Secretaria o retorno do aviso de recebimento da carta de 

citação dos executados, ID’s 24255882, 27255883 e 27255884. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação 

AT/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036339-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBERT ROGER ALBUQUERQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036339-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ELBERT ROGER ALBUQUERQUE DA 

SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – O requerente compareceu aos 

autos informando o descumprimento do acordo ajustado entre as partes, 

petição junto ao ID 27754800. Diante disso, passa a causa a ter o valor de 

R$ 4.890,25 (quatro mil oitocentos e noventa reais e vinte e cinco 

centavos). Desta feita, proceda-se a Secretaria à alteração no sistema. II 

– Defiro o pedido constante de ID 27754800, prossiga-se com o 

cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, para 

cumprimento no endereço indicado junto ao ID 21027069, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC, conforme 

determinação contida na decisão inicial de ID 23152088. III – Intime-se o 

requerente 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. AT/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006224-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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. 

1006224-98.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado junto ao ID 24800720. 

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Osvaldo Joaquim dos Santos, e como executado: Banco BMG 

S/A. II – Assim, intime-se o Banco executado, nos termos dos artigos 513, 

§2º, I e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação do Banco executado. A/Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047927-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1047927-72.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

25507394 (pág. 2). II - Compulsando os autos verifico que o aviso de 

recebimento da notificação extrajudicial acostada nos autos consta como 

“desconhecido”, constante ao Id 2532387 – pág. 6. Bem como, o 

requerente acostou instrumento de protesto junto ao Id 25323879 – pág. 3, 

intimando o requerido por meio de Edital publicado em jornal eletrônico. 

Assim sendo, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da tentativa de 

notificação do requerido (via postal, com aviso de recebimento) no 

endereço da exordial, sob pena de extinção e arquivamento. A 

constituição em mora do requerido é requisito indispensável para a 

propositura da ação de busca e apreensão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038993-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANA GEORGINA SILVA DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1038993-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

23878112 (pág. 2). II – Compulsando os autos verifico que o requerente 

acostou instrumento de protesto junto ao Id 23438240, intimando o 

requerido por meio de Edital publicado em jornal eletrônico. Entretanto, o 

Aviso de Recebimento ao Id 23438239 (pág. 2), consta apenas informação 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de entrega do objeto 

BI761954447BR, porém, sem qualquer assinatura e sem o respectivo 

Aviso de Recebimento, e não certidão do cartório que possui fé pública, 

da entrega da notificação, devendo possuir a assinatura pessoal do 

recebedor, não restando comprovada assim, a mora do requerido. Assim 

sendo, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da tentativa de 

notificação do requerido (via postal, com aviso de recebimento) no 

endereço da exordial, sob pena de extinção e arquivamento. A 

constituição em mora do requerido é requisito indispensável para a 

propositura da ação de busca e apreensão. III – Tendo em vista que o 

valor dado à causa é diverso do valor integral devido pelo requerido de R$ 

25.953,94 (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e 

noventa e quatro centavos), conforme próprio extrato de débito de Id 

23441843, intime-se o requerente para regularizar o valor da causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Ressalto que ao requerido será oportunizada a purga da 

mora do valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014474-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014474-23.2018.8.11.0041 Ação: de Procedimento Ordinário com Pedido 

de Tutela de Urgência Embargante: Supremo Itália Incorporações Ltda e 

Outros Embargado: Banco Bradesco S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. 

O embargante apresentou junto aos ID’s 28061256 a 28061692 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 27655441, 

pleiteando o acolhimento destes embargos, determinando ao Banco 

requerido promover a baixa das hipotecas dos imóveis quitados, não se 

opondo a reembolsar o Banco requerido, pois o Cartório ainda está 

cobrando o pagamento de taxa para a averbação da cisão ocorrida entre 

HSBC e Banco Bradesco. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O 

Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). Razão assiste 

ao embargante, devendo ser aclarada a referida decisão. Desta feita, 

ACOLHO os embargos declaratórios opostos para aclarar a decisão de ID 

27655441, fazendo constar na mesma, último parágrafo: "(...) Diante dos 

argumentos do Banco requerido, tendo em vista que as partes pactuaram 

no contrato Cédula de Crédito Bancário sob n. 300.246-0, conforme prevê 

a cláusula trigésima nova, caput e parágrafo terceiro, para que as 

despesas com os emolumentos que envolvem o negócio jurídico devem 

ser de responsabilidade dos requerentes, defiro o pedido junto aos ID’s 

24697062 e 26684501, com fundamento na Súmula do STJ de n. 308. 

Entretanto, intime-se o Banco requerido para promover os atos 

necessários à liberação do gravame de hipoteca, com relação aos bens 

imóveis (unidades autônomas) transacionados com terceiros e 

COMPROVADAMENTE QUITADOS, em vista dos Termos de Quitação e 

Autorização de Escritura, consoante ID’s 24698696, 24698697, 26684502, 

26684503 e 28596973, efetuando os devidos pagamentos de 

emolumentos, bem como, se necessário para as devidas baixas, 

regularizar a averbação da cisão ocorrida em suas empresas (HSBC – 

Banco Bradesco) nas respectivas matrículas, com os pagamentos 

necessários. E, após, comprovar o Banco requerido nos autos os 

pagamentos. Em seguida, deverão os requerentes RESTITUIR ao Banco 

requerido, NESTA DEMANDA, os emolumentos pagos tão somente para as 

BAIXAS das hipotecas. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.” Mantenho a decisão no restante incólume. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005746-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005746-90.2018.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Tendo em vista a planilha junto ao Id 28607377, passa a causa a ter o 

valor de R$ 16.574,15 (dezesseis mil e quinhentos e setenta e quatro reais 

e quinze centavos). Desta feita, proceda-se a Secretaria à alteração no 

sistema. 2. Após o cumprimento do item anterior, certifique a Secretaria, e 

cumpra o determinado a seguir: 3. Defiro a emenda a inicial com a juntada 

de notificação extrajudicial válida Id 27532421. 4. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo 

MARCA RENAULT, MODELO SANDERO EXPR 16, CHASSI 

93Y5SRD64GJ931383, PLACA PWG3486, RENAVAM 1054173700, COR 

BRANCA, ANO 15/16, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 6. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 7. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 8. Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 20992173, 

para o devido cumprimento de mandado. 9. 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. 10. 
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DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057848-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URUGUAYO PARRILLA RESTAURANTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

AMIR ANTONIO MALUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057848-55.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27415505 (pág. 2) e com a petição ao Id 27415498. 2. 

Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 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 os executados, 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. 7. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 

30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003730-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE GANDARA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003730-95.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o endereço apresentado na exordial 

de Id 28597512, é distinto do informado no contrato constante de Id 

28597517. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. II - Ademais, a notificação de Id 28597518, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora da requerida. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. III - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058004-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE APARECIDA SARTORI ALEIXO (REU)

A.L.A COSMETICOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1058004-43.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para oporem 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas processuais. 

3. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055068-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAEZIO ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1055068-45.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com a juntada da notificação extrajudicial ao Id 

27649812. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de 

notificação extrajudicial e do instrumento de protesto acostados aos 
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autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES 

VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA 

AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O 

DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em 

mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo 

devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele 

recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não 

ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, 

ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX HATCH JOY 

1.0 8, CHASSI 9BGKL48U0JB279060, PLACA QCY5416, COR BRANCA, 

ANO 18/18, MOVIDO À ÁLCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. 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. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057867-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. SCHMIDT EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057867-61.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048308-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE CASTILHO CAMPOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048308-80.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de emenda de Id 28585044, tendo em vista que a decisão 

de Id 25445256 restou irrecorrida. II - Assim, concedo o prazo de 30 

(trinta) dias, para o requerente cumprir com o determinado no item II da 

decisão de Id 25445256, sob pena de extinção da ação e arquivamento do 

feito, por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda. 

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058099-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1058099-73.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 27204354 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, CHASSI 9BWAA05U6BP133987, 

PLACA NWH8363, RENAVAM 00305054759, COR PRETA, ANO 10/11, 

MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27204355 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. 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. 

8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 30 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 
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Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048096-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3DR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048096-59.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao Id 25372716, pelo Juízo 

da Comarca de Tanabi/SP, do bem indicado ao Id 25372713 (pág. 1) e no 

endereço constante de Id 25372713 (pág. 2) com urgência, ficando desde 

já autorizado os benefícios do art. 212, do CPC. II - Indefiro por ora o 

pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos 

constantes no art. 846, do CPC. III - Autorizo a utilização de reforço policial 

para cumprimento da ordem judicial, se necessário. IV - Comprovante do 

recolhimento das custas judicias junto ao Id 25394982 e da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça ao Id 25394984. Cumprida com êxito, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049021-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1049021-55.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição e 

diligência de Id’s 27268247 - pág. 1 e 27268244 - pág. 1. II - Intime-se, 

novamente, o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

o item I da decisão de Id 25578363, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. A comprovação da mora do requerido é 

requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025430-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1025430-64.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido junto ao Id 27983752 e concedo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para o requerente comprovar a mora do requerido, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a 

propositura da presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, 

certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002016-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORICO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002016-03.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

28614682. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA TOYOTA, MODELO ETIOS SD XLS, 

CHASSI 9BRB29BT9E2045506, PLACA OBQ4144, RENAVAM 

01006749737, COR BRANCA, ANO 14/14, MOVIDO À 

ÁLCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. 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. 7. Intime-se 

o requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006796-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006796-88.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões do Sr. Oficial de justiça junto aos Ids nº 

8018914 e nº 19968903, bem como as consultas de endereços realizadas 

junto aos sistemas Infojud e Bacenjud, defiro o pedido de Id 25808792. 

Cite-se o requerido 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 
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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. 

MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055034-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1055034-70.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Sergio Luiz Carvalho 

Gomes, no entanto, requereu ao Id 27789623, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àquele órgão. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054394-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY DELMONDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054394-67.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Ediney Delmondes de Souza, no entanto, requereu ao Id 28228818, 

desistência do feito, ante a notícia da quitação do contrato. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, tendo em 

vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àquele órgão. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019939-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019939-81.2016.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por Banco Volkswagen S/A em face de 

Yolanda Maria do Nascimento Ojeda. Ao Id 19730722 determinou-se a 

intimação do requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. O requerente foi 

intimado por meio de seu advogado, bem como pessoalmente para dar 

andamento ao feito, conforme aviso de recebimento de Id 24743138, no 

entanto permaneceu inerte, consoante certidão de Id 28589685. 

Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente. Diante disso, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso III 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044164-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SOUZA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044164-63.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S.A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Camila de Souza Carvalho, no entanto, requereu ao Id 

25668445, desistência do feito, ante a notícia de composição amigável. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN e ao 

SERASA, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Deixo de oficiar a 

Central de Mandados, tendo em vista que não houve expedição de 

mandado de busca e apreensão e citação nestes autos. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a 

renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006368-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. DA SILVA COMERCIO (EXECUTADO)

NILDA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006368-09.2017.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa De Crédito de 

Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração em face de N. P. da 

Silva Comércio e Nilda Pereira da Silva. Ao Id 20778938 determinou-se a 

intimação do exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. O exequente foi 

intimado por meio de seu advogado, bem como pessoalmente para dar 
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andamento ao feito, conforme aviso de recebimento de Id 24862395, no 

entanto permaneceu inerte, consoante certidão ao Id 28506065. 

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente. Diante disso, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso III 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo exequente. Decorrido o prazo recursal, 

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. MJ/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035799-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SOUZA DUARTE (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:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035799-54.2018.8.11.0041. Vistos etc. Luiz Eduardo Souza 

Duarte ajuizou Ação de Revisão Contratual em face de Itaú Unibanco S/A. 

Afirmou o requerente que firmou com o requerido, contrato para aquisição 

do veículo descrito na exordial. Que o contrato foi firmado no valor de no 

valor de R$ 16.104,02 (dezesseis mil, cento e quatro reais e dois 

centavos), financiados em 26 parcelas de R$ 859,68 (oitocentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), mensais. Que há 

cobrança neste de juros abusivos, capitalização de juros, tarifas 

administrativas e encargos moratórios exorbitantes. Pede o depósito em 

Juízo do valor que entende devido, qual seja, o montante de R$ 485,13 

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e treze centavos). Assim, em sede 

de tutela antecipada, requereu fosse autorizada a consignação em juízo 

no valor que entende correto, determinando ao requerido a exclusão de 

seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, seja mantido 

na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os benefícios 

da justiça gratuita. Pediu pela revisão do contrato de financiamento, 

questionando para que fossem os juros remuneratórios limitados à taxa 

média de mercado, bem ainda, a capitalização mensal dos juros, os 

encargos moratórios e as tarifas cobradas que alega abusivas. No mérito 

pleiteou a procedência da ação, com a revisão do contrato e restituição do 

valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do 

requerido ao ressarcimento por danos morais sofridos e ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Protestando pelos 

meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 1.414,56 (mil 

quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Com a inicial, 

acostou documentos, dentre eles o contrato que pretende a revisão. Na 

decisão proferida no Id 16313899, foram concedidos ao requerente os 

benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, deferido 

parcialmente o pedido de tutela antecipada, condicionado ao depósito em 

Juízo do valor das prestações na forma contratada e determinada a 

citação do requerido. Regularmente citado, o requerido compareceu na 

petição de Id 18109875, apresentando contestação. Em sua defesa, 

alegou preliminarmente a inépcia da inicial, aduzindo que os fatos 

articulados não conduzem a uma conclusão lógica, devendo ser indeferida 

de plano. Adentrando ao mérito, impugnou a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, bem como, alegou a legalidade das cláusulas do 

contrato, refutando todos os argumentos da autora, pedindo ao final que a 

ação seja julgada improcedente. Acostou à defesa documentos. 

Devidamente intimado o requerente para apresentar impugnação à 

contestação, manifestou-se na petição de Id 20038572. Pela decisão de Id 

24684411 foram as partes devidamente intimadas a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, tendo ambas postulado pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual 

promovida por Luiz Eduardo Souza Duarte em face de Itaú Unibanco S/A, 

na qual o requerente pleiteia a revisão de contrato de financiamento de 

veículo firmado entre as partes. Afirmou o requerente que firmou com o 

requerido, contrato para aquisição do veículo descrito na exordial. Que o 

contrato foi firmado no valor de no valor de R$ 16.104,02 (dezesseis mil, 

cento e quatro reais e dois centavos), financiados em 26 parcelas de R$ 

859,68 (oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 

mensais. Pediu pela revisão do contrato de financiamento, questionando 

para que fossem os juros remuneratórios limitados à taxa média de 

mercado, bem ainda, a capitalização mensal dos juros, os encargos 

moratórios e as tarifas cobradas que alega abusivas. Na decisão 

proferida no Id 16313899, foram concedidos ao requerente os benefícios 

da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, deferido parcialmente o 

pedido de tutela antecipada, condicionado ao depósito em Juízo do valor 

das prestações na forma contratada e determinada a citação do 

requerido. Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 

18109875, apresentando contestação. - Da preliminar de inépcia da inicial 

Em sua defesa, alegou preliminarmente a inépcia da inicial, aduzindo que 

os fatos articulados não conduzem a uma conclusão lógica, devendo ser 

indeferida de plano. Inconsistente a preliminar. Com efeito, entendo 

presente o interesse processual, porquanto a medida judicial requerida 

atende ao binômio - necessidade-utilidade. Bem ainda, verifico sequência 

lógica na argumentação expendida na exordial. Ademais, entendo que é 

perfeitamente possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que 

a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na 

busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para 

isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque 

falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a 

alegada carência de ação, por ausência de interesse processual, 

porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a preliminar arguida. - Da 

impugnação ao deferimento da gratuidade à autora Em sua defesa, 

impugnou o banco requerido o deferimento da gratuidade à autora, 

aduzindo que a mesma não comprovou seu estado de necessidade. 

Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, verifico 

dentre os documentos acostados pelo autor, especificamente o de Id 

15995330, qual seja, a Declaração de Hipossuficiência, entendo que goza 

a declaração de miserabilidade acostada de presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com 

efeito, 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. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser a mesma 

beneficiária da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 16313899, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

requerido não merece prosperar. Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 16313899 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.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. 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 A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 
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AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No caso dos autos, do contrato ora 

questionado, firmado entre as partes, conforme se observa da 

documentação acostada pelo autor e posteriormente apresentada pelo 

banco, constante do Id 18109876, Cédula de Crédito Bancário – Operação 

de Financiamento para Aquisição de Veículo – Contrato de nº 21100506-1, 

firmado entre as partes em 03/11/2016, os juros remuneratórios incidentes 

sobre o contrato firmado entre as partes foram estipulados em 2,65% ao 

mês e 36,86% ao ano. Da análise dos dados acima expostos, verifico que, 

no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, 

pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra 

de limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada 

pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que 

caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa mensal é de 

pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos percentuais. 

Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO RCI BRASIL S.A. 

1,12 14,26 2 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. 1,13 14,44 3 BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,22 15,70 4 BMW FINANCEIRA S.A. - CFI 1,32 

17,01 5 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,34 17,31 6 BCO GMAC S.A. 1,48 

19,29 7 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,60 20,99 8 BCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. 1,68 22,13 9 BCO RODOBENS S.A. 1,74 22,99 10 GOLCRED S/A - CFI 

1,77 23,45 11 BRB - CFI S/A 1,79 23,75 12 FINANC ALFA S.A. CFI 1,80 

23,94 13 BCO. J.SAFRA S.A. 1,83 24,27 14 BCO ITAUCARD S.A. 1,84 

24,38 15 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,86 24,80 16 BCO VOLVO 

BRASIL S.A. 1,96 26,18 17 BCO HONDA S.A. 1,96 26,18 18 BCO DA 

AMAZONIA S.A. 1,99 26,63 19 BCO BRADESCO S.A. 2,00 26,76 20 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,00 26,84 21 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,01 

26,94 22 AYMORÉ CFI S.A. 2,01 27,01 23 BCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. 2,03 27,24 24 BCO DO BRASIL S.A. 2,06 27,76 25 BV FINANCEIRA 

S.A. CFI 2,08 28,00 26 BCO BANESTES S.A. 2,18 29,49 27 BANCO PAN 

2,23 30,34 28 PORTOSEG S.A. CFI 2,24 30,49 29 BCO YAMAHA MOTOR 

S.A. 2,25 30,67 30 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,39 32,73 31 BCO DO ESTADO 

DO RS S.A. 2,45 33,63 32 BCO A.J. RENNER S.A. 2,51 34,68 33 

MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI 2,80 39,28 34 FINAMAX S.A. CFI 3,14 

44,92 35 BCO DAYCOVAL S.A 3,22 46,34 36 PORTOCRED S.A. - CFI 3,57 

52,29 37 SANTANA S.A. - CFI 3,70 54,63 38 OMNI SA CFI 4,01 60,37 39 

DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 4,36 66,79 Assim, mantenho os juros 

remuneratórios em 2,65% ao mês. - Da capitalização dos juros In casu, no 

tocante ao contrato questionado pelo autor, constante do Id 18109876, 

Cédula de Crédito Bancário – Operação de Financiamento para Aquisição 

de Veículo – Contrato de nº 21100506-1, firmado entre as partes em 

03/11/2016, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em 

decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e 

os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 2,65% e estes de 36,86%, 

conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à 

exordial. Em relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o 

disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 

2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a 

capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida 

desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for 

posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da 

periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em 

período inferior ao anual. Quanto à verificação da contratação da 

capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial 

Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar 

a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o 

simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança. 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, 

portanto, a capitalização de juros pode incidir na forma mensal, porque a 

taxa anual do contrato, 36,86% (Id 18109876) é maior que doze vezes a 

taxa mensal pactuada, 2,65%. Assim, mantenho a capitalização na forma 

contratada. - Dos encargos moratórios No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia o requerente, 

almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da 

cláusula que estabelece correção monetária cumulada com comissão de 

permanência. Observo, no tocante ao contrato questionado pelo autor, 

constante do Id 18109876, Cédula de Crédito Bancário – Operação de 

Financiamento para Aquisição de Veículo – Contrato de nº 21100506-1, 

firmado entre as partes em 03/11/2016, não a incidência de comissão de 

permanência, como alegado pelo autor, mas a incidência de juros 

remuneratórios fazendo vezes de comissão. Assim, verifica-se da 

cláusula 12, Id 18109876, pág. 08, que “se ocorrer atraso no pagamento 

ou vencimento antecipado, o cliente pagará juros remuneratórios, à taxa 

indicada no item 3.14, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

todos capitalizados diariamente, desde o vencimento da parcela até a data 

do efetivo pagamento”. No entanto, ressalto que não é possível a 

cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa 

moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em 

verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa 

jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos. A 

propósito, confiram-se os seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR 
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E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE 

AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS 

MORATÓRIOS E MULTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de 

permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, 

apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não 

podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de 

permanência. 2. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo 

as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, 

deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza. 3. Apelação 

provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de 

juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, 

condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” 

(APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator Desembargador FLÁVIO 

ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 16/01/2012 p. 68) (sem 

grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Assim, mesmo não sendo possível 

verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pela 

requerente, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. - Das Tarifas Bancárias 

No que tange às cobranças de tarifas questionadas pelo autor, de registro 

de contrato e de avaliação de bem, tenho que não merece acolhimento o 

pedido. Os serviços prestados pelas instituições financeiras estão 

sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo 

remunerados por meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 

3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010. As 

tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço prestado pela 

instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial (serviços 

essenciais não podem ser objeto de tarifa). Os serviços prestados por 

terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo Conselho Monetário 

Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições financeiras, a título de 

ressarcimento de despesa. O capital já é remunerado pelos juros, em cujo 

arbitramento são considerados: os custos da captação do recurso, as 

despesas operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal 

cobrança constitui bis in idem. Assim, a ausência de causa jurídica 

aceitável para a cobrança acarreta excessiva onerosidade para o 

consumidor, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra 

vazado nos seguintes termos, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” 

Entendimento este sedimentado na Corte de Justiça do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios, conforme segue: AGRAVO REGIMENTAL - 

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS -TARIFAS BANCÁRIAS - GRAVAME 

ELETRÔNICO. 1) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, é possível a 

cobrança de tarifas nos contratos de operação de crédito e de 

arrendamento mercantil, desde que o fato gerador esteja previsto em ato 

normativo do Banco Central e no contrato, conforme jurisprudência do STJ 

(REsp 1255573 e REsp 1251331). 2) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, 

é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação 

jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do 

seu fato gerador. 3) Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço 

prestado por terceiro - incluídas as despesas relativas a registro do 

contrato, gravame, avaliação, promotor de venda, "serviços de terceiros" 

etc - diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, 

considerando que se trata de repasse de custo inerente à atividade 

principal da instituição bancária, além de violar os princípios da publicidade 

e da transparência previstos no CDC. (Acórdão n.747225, 

20120111392707APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 161) 

(grifo nosso) “São abusivas as taxas de gravame eletrônico, de avaliação 

de bens, de serviços de terceiros e de registro porque constituem 

despesas inerentes a atividade da instituição financeira e não configura 

contraprestação a serviço.” (APC 20120110687254, Relator: ANTONINHO 

LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 

08/10/2013) (grifo nosso) Com fundamento no julgado supracitado, 

proferido pelo STJ, tenho que deve ser indeferido o pedido de 

reconhecimento de abusividade da cláusula de tarifa de registro de 

contrato, cobrada no valor de R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e 

trinta e nove centavos), conforme contrato de Id 18109876, portanto, não 

merecendo revisão. Da mesma forma, no que se refere à tarifa de 

avaliação do bem (R$ 460,00 – quatrocentos e sessenta reais) tenho que 

trata de serviço especificamente cobrados para a realização peculiar, 
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serviços típicos que podem ser elencados, e, portanto, não tratam de 

tarifa genérica. A matéria também foi devidamente analisada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP. Com efeito, 

por tratar-se de financiamento de veículo usado, as referidas tarifas foram 

efetivamente utilizadas, descrevendo os serviços que foram prestados. 

Desta forma, por indicar na tarifa o serviço efetivamente prestado, 

mostra-se adequada, vez que considerada a natureza da atividade 

bancária e do contrato firmado, sua aplicação preserva o princípio da 

boa-fé objetiva e a função social do contrato. Acerca da controvérsia, 

entendeu o STJ que especificamente a cobrança pelo registro do contrato 

corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco 

efetivamente efetua anotações do gravame e registro do veículo, 

realizando registro junto ao órgão de trânsito, passando a constar no 

documento do veículo. Assim, mantenho as cobranças da tarifa de 

registro de contrato, cobrada no valor de R$ 317,39 (trezentos e 

dezessete reais e trinta e nove centavos) e de avaliação do bem (R$ 

460,00 – quatrocentos e sessenta reais), conforme contrato de Id 

18109876, uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. 

Da Repetição de Indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Desta forma, não tendo sido reconhecida a abusividade de 

quaisquer das cláusulas questionadas pelo autor, não cabe a restituição 

em débito arguida. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. E, de consequência, quanto ao pedido de revisão de 

contrato, constante do Id 18109876, Cédula de Crédito Bancário – 

Operação de Financiamento para Aquisição de Veículo – Contrato de nº 

21100506-1, firmado entre as partes em 03/11/2016, determino o seguinte: 

a) Mantenho os juros remuneratórios em 2,65% ao mês. b) Mantenho a 

capitalização na forma contratada. c) Excluo dos juros remuneratórios 

(que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de comissão de 

permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% 

(dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, 

ainda, a correção monetária pelo INPC. d) Mantenho as cobranças da 

tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 317,39 (trezentos e 

dezessete reais e trinta e nove centavos) e de avaliação do bem (R$ 

460,00 – quatrocentos e sessenta reais), conforme contrato de Id 

18109876, uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. 

Mantenho as demais cláusulas do contrato. Considerando que o banco 

requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente 

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, que ficará suspenso por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031758-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031758-10.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco J. Safra S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Paulo Sergio da Costa 

Meira Cervieri, no entanto, requereu ao Id 25519440, desistência do feito. 

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1023440-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS (REU)

JURACY MARQUES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA OAB - MT18404-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO (TESTEMUNHA)

MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROCHA DINIZ (TESTEMUNHA)

ROBSON DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1023440-72.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: JURACY MARQUES DOS SANTOS, 

EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS E Audiência de Instrução e 

Julgamento Autos nº 1023440-72.2018.8.11.0041 Juiz de Direito: Bruno 

D’Oliveira Marques Parte Requerente: Promotor de Justiça Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso Gustavo Dantas Ferraz Parte 

Requerida: Advogada: Juracy Marques dos Santos Maria Nathaly Velasco 

Silva Marques Parte Requerida : Advogado: Edney Edilson Carvalho 

Barros Gabriel Staut Albaneze Testemunhas do Autor: Robson de Oliveira, 

Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz Data e Horário: 22/01/2020, às 

14h00min Ocorrências Feito o pregão, foi certificada a presença do 

Ministério Público, na pessoa do Promotor de Justiça, Drº Gustavo Dantas 

Ferraz, da advogada Maria Natalhy Veleasco Silva Marques, 

representante do requerido Juracy Marques dos Santos, do advogado 

Gabriel Staut Albaneze, representante do requerio Edney Edsilson 

Carvalho Barros e do Advogado Max Magno Ferreira Mendes 

representante da testemunha Maria Auxiliadora Pereira Rocha Diniz Aberta 

a audiência, foi realizada a oitiva da testemunha Maria Auxiliadora Pereira 

Rocha Diniz. As partes insistem na oitiva da testemunha Robson de 

Oliveira, requerendo a realização de buscas do seu endereço por meio 

dos sistemas eletrônicos. DELIBERAÇÃO "Vistos. 1. DEFIRO o pedido 

formulado pelas partes. Mantenham-se os autos em gabinete para a 

realização de buscas quanto ao endereço da testemunha comum Robson 

de Oliveira. 2. Presentes intimados. 3. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085438 Nr: 4032-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO ALVES FONSECA, 

VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MOURA ROSA NETO - 

OAB:19.294-MT, BRUNO DEVESA CINTRA - OAB:14230/MT, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.913/MT, RITA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - OAB:25.890

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão ref.287, 

remeto o presente feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 
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intimar os requeridos, por seus patronos, para apresentar os memoriais 

escritos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 235005 Nr: 4136-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016/SP, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Diante do exposto, homologo a desistência da ação em relação ao 

requerido Luiz Eugênio de Godoy, diante do óbito e inexistência de bens 

significativos a inventariar, na forma pleiteada pelo representante do 

Ministério Público.Em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, apenas em relação ao requerido falecido, devendo a ação prosseguir 

em seus ulteriores termos até a decisão final.Procedam-se as anotações 

necessár ias na distr ibuição, cadastro e autuação do 

processo.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220273 Nr: 11551-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADEMILCE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

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

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:29258/SP, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Proceda-se a conversão do tipo de ação no sistema Apolo, para constar 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o executado, por meio de seu advogado, via DJE para, no prazo 

de quinze (15) dias, pagar o valor total do débito referente aos honorários 

advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

 Caso não haja pagamento no prazo assinalado, haverá incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre os referidos valores, seguindo-se os 

demais atos executórios, nos termos do art. 513 e seguintes, do CPC.

 Se não houver manifestação, certifique-se o decurso do prazo e 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 906544 Nr: 34609-15.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, LUCAS 

SCHWINDEN DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6.199, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT, ROBERTO MINORU 

OSSOTANI - OAB:15.390/O

 “Vistos.

Diante da ausência de intimação dos patronos da requerida Glaucia 

Cristina Barreto Scarulis, REDESIGNO o ato para o dia 19.02.2020, às 

13h50min, para a audiência de inquirição das testemunhas Ginaira Lene de 

Amorim e Maria Helena Massoli Rey Parrado.

 Homologo às desistências requeridas.

 Intime-se o Advogado da requerida.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356362 Nr: 26893-44.2008.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011

 “Vistos.(...). Deste modo, DECLARO preclusa a produção da prova oral 

relativa às testemunhas arroladas pelos requerido José Geraldo Riva 

(Raquel Alves Coelho, Gustavo Tiago, Kátia Aprá, Fracisco Tarquínio 

Daltro e Claudio Henrique Maluf Vilela) e Humberto Melo Bosaipo (Valdenir 

R. Benedito, Luiz Márcio B. Pomot, João Vieira de Andrade, Nasser Okde, 

Ildomar Nunes e José Lacerda Filho), o que faço com fulcro art. 455, §1°, 

do Código de Processo Civil.Ourossim, verifico a existência de 

testemunhas que são servidores públicos arroladas pelos requeridos José 

Geraldo Riva (Cristiano Voltapo) e pelo requerido Humberto Melo Bosaipo 

(Antônio José Campos Ferraz, Joacir Geralde do Nascimento e Antônio 

Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Conselheiro afastado do Tribunal de 

Constas do Estado de Mato Grosso).Ocorre que, nos termos do art. 362, 

§2 º do CPC, a produção dessas provas poderá ser dispensada pelo juiz, 

ante a ausência injustificada dos patronos das partes que a arrolaram, 

Desta forma, aplico, na espécie, o disposto no supracitado artigo, razão 

pela qual deixo de redesignar data para a oitiva, dispensando às 

testemunhas. Por fim, DEFIRO o pedido formulado pelo MPE no que tange 

ao depoimento pessoal do requerido Joé Geraldo Riva, o qual deverá ser 

intimado por AR, com a advertência de que a sua ausência implicará em 

confissão quanto a matéria de fato. Saem dos presentes intimados acerca 

da audiência designada. Cumpra-se.
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral
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Gestão do Diário da Justiça
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