
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO

Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 3ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Paulo da Cunha  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Paulo da Cunha  - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

       Plenário 04 - 8:30

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz Convocado

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 9:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

QUINTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

SEXTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 8:30

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Marcos Machado

Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Juiz 

Convocado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras 

      Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - 

      Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Segunda Vara Cível Especializada Em Direito Agrário

Feitos Cíveis : 26994-42.2012.811.0041 Código:773825

Tipo de Ação: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

REQUERENTE: HERCLITO MACEDO (MAIS 1 AUTOR)

ADVOGADO: RAUL REINALDO MORALES CASSEBE

ADVOGADO: RAQUEL MARCONDES MELO

ADVOGADO: JOAO DE DEUS PINTO MONTEIRO NETO

ADVOGADO: RAUL REINALDO MORALES CASSEBE

ADVOGADO: ELIAS BERNARDO DE SOUZA

ADVOGADO: RAQUEL MARCONDES MELO

REQUERIDO(A): USINAS ITAMARATI S/A (MAIS RÉUS)

ADVOGADO: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

ADVOGADO: EDMAR DORADO RODRIGUES

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA PORTO

ADVOGADO: LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE

ADVOGADO: MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO

ADVOGADO: MARIANA SOUZA BARONI

ADVOGADO: MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS

ADVOGADO: RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE

ADVOGADO: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ

ADVOGADO: NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO

ADVOGADO: FELIPPE ZERAIK

ADVOGADO: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK

ADVOGADO: FÁBIO ZERAIK

ADVOGADO: FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO

ADVOGADO: BÁRBARA GOMES LUPETTI BAPTISTA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO DIEGAS DUTRA

ADVOGADO: CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA

ADVOGADO: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR

ADVOGADO: PAULA GUERRA DA CRUZ

ADVOGADO: DEBORAH DIAS DA COSTA BENTO

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO AS PARTES de que foi 

designado o dia 16/12/2016, as 14 horas, para início dos trabalhos 

periciais. Nada mais.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2016

____________________________

Alexandre Venceslau Pianta

Escrivão(ã)

 

Feitos Cíveis : 31058-95.2012.811.0041 Código:1145416

Tipo de Ação: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

REQUERENTE: BANCO SISTEMA S.A

ADVOGADO: MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO

ADVOGADO: LUIS FELIPE RUBINATO

ADVOGADO: PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES

ADVOGADO: JOÃO CARLOS MONACO RAMALLI

ADVOGADO: CLARISSA PONTE MESQUITA

ADVOGADO: MARIANA SOUZA BARONI

ADVOGADO: MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS

ADVOGADO: RAFAEL CAMPOS DE ALMEIDA FILIPE

REQUERIDO(A): LEANDRO ANTONIO DA SILVA (MAIS RÉUS)

ADVOGADO: OSNI SCHWAB MATTOZO

ADVOGADO: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

ADVOGADO: SÓCRATES GIL SILVEIRA NETO

ADVOGADO: KELTON ALFREDO VOLPE

ADVOGADO: OSNI SCHWAB MATTOZO

ADVOGADO: SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO AS PARTES de que foi 

designado o dia 16/12/2016, as 14 horas, para início dos trabalhos 

periciais. Nada mais.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2016

____________________________

Alexandre Venceslau Pianta

Escrivão(ã)

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022292-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LIMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - 0012052-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita ao autor. Nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 17/04/2017, às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e 

intime-se a parte ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022325-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR XAVIER DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1022325-84.2016.8.11.0041 A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou aos autos documento que comprove a situação de 
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necessitada. Diante do crescente número de pedidos de assistência 

judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição 

prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 dias, comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno 

que a parte autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas 

judiciais. No mesmo prazo deverá apresentar comprovante de prévio 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá 13 de dezembro de 2016 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Documento 

assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022341-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CHAVES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - 17902-O/MT (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - 0018713-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022341-38.2016.8.11.0041 

AUTOR: ALEX CHAVES ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o autor para, em 15 dias, emendar sua inicial 

apresentando comprovante de prévio requerimento administrativo, sob 

pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022392-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1022392-49.2016.8.11.0041 A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou aos autos documento que comprove a situação de 

necessitada, juntando tão somente cópia de sua CTPS onde nada consta a 

respeito de sua renda. Diante do crescente número de pedidos de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, comprovar por meio de documentos a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se 

e concluso. Cuiabá 13 de dezembro de 2016 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Documento assinado digitalmente 

conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022404-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022404-63.2016.8.11.0041 

AUTOR: VILMA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a autora para, em 15 dias, 

apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022193-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - 0011866-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos. Verifico que a pretensão inicial vem acompanhada de 

prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, nos termos do 

art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, com o prazo 

de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu 

poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo (art. 702 do CPC/15). Cumpra-se. Cuiabá 13 de 

dezembro de 2016 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 

do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021294-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - 16606-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021294-29.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: VALDIR APARECIDO DO ESPIRITO SANTO EXECUTADO: 

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME O título 

apresentado à p. 09/10 não pode ser executado, eis que não preenche os 

requisitos do art. 784, III do CPC. Diante disso, intime-se o exequente para 

emendar sua inicial, em 15 dias, devendo adequar sua ação ou apresentar 

o titulo.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022215-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIMAR CASTRO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - 17531-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022215-85.2016.8.11.0041 

AUTOR: GLACIMAR CASTRO COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se o autor para, em 15 dias, emendar sua 

inicial, eis que o documento que comprova sua renda está ilegível o que 

impossibilita sua analise, bem como para apresentar comprovante de 

prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento.
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Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022284-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CLAUDIA NAMAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1022284-20.2016.8.11.0041 Intime-se para, em 15 dias, 

apresentar comprovante de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento. Cuiabá 13 de dezembro de 2016 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Documento assinado digitalmente 

conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022424-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGUIMAR PEREIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - 17531-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022424-54.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADAGUIMAR PEREIRA REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a autora para, em 15 dias, emendar sua 

inicial devendo apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, 

sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-22 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022446-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CRISTOVAO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - 0007585-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022446-15.2016.8.11.0041 

AUTOR: LEOMAR CRISTOVAO DA SILVA SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o autor para, em 15 dias, 

emendar sua inicial devendo apresentar cópia de prévio requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022468-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LEONESIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022468-73.2016.8.11.0041 

AUTOR: JAIR LEONESIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o autor para, em 15 dias, apresentar 

comprovante de prévio requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-159 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022508-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMAL KASSEN OMAIS (EXEQUENTE)

NAGHAM ABOU GHADDARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA OMAIS OAB - 18413-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR (EXECUTADO)

DALETE SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

OSVALDINO LUCINDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1022508-55.2016.8.11.0041 Os exequentes pretendem a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntaram aos autos documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de pedidos de assistência 

judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição 

prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV), determino a intimação dos exequentes para, no prazo de 

15 dias, comprovarem por meio de documentos a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Consigno que os exequentes poderão, ainda, proceder com o 

recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se 

e concluso. Cuiabá 13 de dezembro de 2016 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Documento assinado digitalmente 

conforme previsto no art.205,§2 do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017608-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - 0010138-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017608-29.2016.8.11.0041 

AUTOR: LUAN QUIRINO DE ANDRADE DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Designo audiência de 

conciliação para o dia 30/03/2017 (quinta-feira) às 08:45 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação, prazo em que deverá também 

complementar as informações de sua peça inicial, informando seu 

endereço eletrônico e da ré. Intimem-se todos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-32 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ
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Processo Número: 1018907-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGUES & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - 0011637-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P H Z PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018907-41.2016.8.11.0041 

AUTOR: DOMINGUES & CIA LTDA - ME RÉU: P H Z PRODUTOS E 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

consignação em pagamento c/c cancelamento de protesto proposta por 

DOMINGUES & CIA LTDA contra PHZ PRODUTOS E SERVIÇOS DE 

INFORMATICA LTDA ME, objetivando o deposito de R$ 380,00, a fim de 

quitar a obrigação e excluir seu nome dos cadastros de restrição. Narra 

que tentou entrar em contato com a ré para a resolução da questão, 

todavia, sem êxito. Por esta razão, requer a consignação em juízo, com 

força de pagamento para a liberação da obrigação, bem como a baixa de 

restrições nos órgãos de restrição ao credito. Determinada a emenda da 

inicial, a autora efetuou o pagamento das custas processuais. É o breve 

relato. Decido. Defiro a emenda da inicial. Infere-se dos autos que o nome 

da autora está protestado em decorrência da obrigação narrada, sendo 

certo a dificuldade no adimplemento pessoal. A par disso, nos termos do 

art. 539 e ss do CPC defiro a consignação em juízo do valor integral do 

título (R$ 380,00), que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária, A autora deve promover a consignação em juízo no 

prazo de cinco dias, comprovando nos autos, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Juntado nos autos o comprovante do depósito, 

determino a citação e intimação do réu para levantar o valor ou oferecer 

contestação, no prazo de legal. Comparecendo o réu e recebendo o valor 

dando quitação, arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor do 

depósito, sendo que as custas e despesas de sua responsabilidade 

deverão ser retidos no ato, descontando-se do montante o pagamento. Em 

decorrência do deferimento do pedido de consignação, defiro a exclusão 

do nome da autora dos cadastros de restrição ao credito e do Cartório de 

Protesto. Tão logo efetivado a consignação, oficie-se para as devidas 

baixas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de dezembro de 2016. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-112 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022531-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - 0009247-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE (REQUERIDO)

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

LISE MARIA VIEIRA JORGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022531-98.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE, INCORP AND 

PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LISE MARIA VIEIRA 

JORGE Trata-se de pedido de homologação judicial de acordo firmado 

entre a Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais de Saúde e 

Empresário de Mato Grosso - UNICRED Mato Grosso e Incorp And 

Partiners Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Yuri Bastos Jorge, cuja 

Confissão de Dívida está fundamentada em Cédula de Crédito Bancário. O 

Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência das varas bancarias 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, inc. I, §1: § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. (destaquei) Aliás, 

a própria petição inicial foi endereçada à Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Comarca de Cuiabá - MT. Assim, declaro de ofício a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

declinando da competência em favor de uma das Varas Bancárias de 

Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do CPC, encaminhem-se os 

autos para ser redistribuído a uma das Varas da Bancarias da Capital. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022562-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022562-21.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: 

LEONARDO MENDES VILAS BOAS Trata-se de ação de busca e 

apreensão em alienação fiduciária, cuja inicial narra que as partes 

celebraram um contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), o 

qual está inadimplido. O Provimento nº 004/2008-CM fixou a competência 

das varas bancarias para processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e esclarece em seu art. 1º, 

inc. I, §1: § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por 

exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. (destaquei) Se a ação busca o recebimento de valores com 

fundamento no inadimplemento do contrato acima referido, compete às 

Varas Especializadas em Direito Bancaria processar e julgar o feito. 

Assim, declaro de ofício a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, declinando da competência em favor de uma 

das Varas Bancárias de Cuiabá. E, com fundamento no artigo 64, § 3º, do 

CPC, encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das Varas da 

Bancarias da Capital. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-1289 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1023012-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAINE JUNIOR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - 0013847-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1023012-61.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOVAINE JUNIOR RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência proposta por Jovaine Junior Rodrigues 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, relata o autor que nos meses de 

fevereiro a maio de 2016 o seu consumo foi registrado como sendo 

mínimo, ou seja, 50Kw/h. No mês de maio/2016, ao receber a visita de um 

técnico da ré, foi informado que o relógio de medição de consumo não 

estava no local que deveria, tendo o mesmo lavrado um Termo de 
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Ocorrência, ocasião em que foi noticiada a retirada do aparelho para 

inspeção. Afirma que no mês de novembro/2016 recebeu uma fatura em 

que conta o valor de R$1.493,66 referente ao “Consumo Recuperado” dos 

meses de janeiro a abril de 2016. Aduz não concordar com o valor porque 

a quantidade de equipamentos de sua residência não enseja um consumo 

tão elevado, eis que a média de consumo sempre foi em torno de 

380,5Kw/h. Também alega ter sido irregular a inspeção unilateral realizada 

pela ré. Desta feita, requer o autor a concessão liminar de tutela provisória 

de urgência, para determinar que a ré suspenda a cobrança das faturas 

com vencimento entre os meses de fevereiro a maio de 2016, bem como 

que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de 

incluir o seu nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

haja vista que pretende discutir a cobrança. Pois bem. No dia 18 de março 

entrou em vigor a Lei n. 13.105/2015, o qual dispõe no art. 294: “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 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: 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. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, a cobrança perpetrada pela ré se refere à 

“Recuperação de Consumo” do período de janeiro a abril de 2016 e não 

pode fundamentar a interrupção do fornecimento de energia, conforme 

assente entendimento jurisprudencial, consolidado pelo Superior Tribunal 

de Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO- DIREITO PÚBLICO – 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS 

PRETÉRITAS- IMPOSSIBILIDADE. O STJ pacificou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em 

razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o 

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável 

a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.” (AI 

57907/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014) Negritei 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – 

DÉBITO PRETÉRITO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE 

INCLUSÃO DO NOME NO SERASA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA 

NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DO “MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE 

SUPRESSÃO DE INSTANCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM 

PARTE. 1-Débito que gerou a interrupção do fornecimento de água da 

Agravante refere-se a débito pretérito. Assim, considerando que o débito 

cobrado pela concessionária é antigo e consolidado, e não decorrente de 

fatura atual, mostra-se incabível permitir o corte de água, caso contrário, 

seria chancelar ato coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal 

quantia ser reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 2-Com relação a não 

inclusão do nome da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser 

acolhido uma vez que os elementos constantes nos autos impedem o 

reconhecimento da ilegalidade dos débitos em discussão, bem como 

estaria entrando no mérito da questão e promovendo a supressão de 

instância.” (AI 30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 16/12/2013) 

Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica é 

considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de 

forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito do autor está consubstanciado nos documentos colacionados nos 

autos. O perigo de dano é evidente, haja vista a real possibilidade de a ré 

interromper o fornecimento de energia elétrica na UC do autor. Posto isto, 

presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

determino que a ré se abstenha de interromper ou reestabeleça, conforme 

o caso, o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 

6/211650-7, em decorrência do inadimplemento do Consumo Não Faturado, 

calculado no valor de R$1.493,66. Deixo de intimar a autora para formular 

o pedidos principal (artigo 308 c/c artigo 310, NCPC), haja vista que o 

mesmo já se encontra apresentado. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/03/2017 às 09:00 horas, 

que será realizada 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 NCPC. Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-183 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022920-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - 3613-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo Judicial Eletrônico n. 1022920-83.2016.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação danos morais e 

com pedido de tutela de urgência proposta por Ceciliana Maria Fantinato 

Vieira em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. A 

autora alega que após realização de exames foi diagnosticada ser 

portadora da enfermidade “câncer de colo de útero”. Diante disso, o 

médico responsável prescreveu o tratamento por Radioterapia com 

Intensidade Modulada IMRT. Relata que foi surpreendida com o orçamento 

encaminhado pela clínica Oncomed, no valor de R$ 23.000,00, tendo em 

vista que a ré se recusa em liberar o tratamento com o uso do IRMT. 

Afirma que não tem condições de custear o tratamento e sustenta que os 

médicos que atendem na citada clinica são credenciados à ré. Requer o 

deferimento da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada à ré 

autorize o tratamento médico contra câncer recomendado pelos médicos, 

custeando o uso do IMRT – Radioterapia com Modulação de Intensidade. É 

o relatório. Decido. A relação existente entre as partes é de consumo, já 

sumulado pelo STJ no enunciado 469, o que determina que as normas 

contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, 

nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” O art. 300 do 

Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o 

deferimento da liminar pretendida: “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.” Logo, para o 

deferimento da tutela almejada pela autora deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. A análise dos 

documentos que instruem o feito, verifico a presença da probabilidade do 

direito da autora, especialmente o relatório médico elaborado por 
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especialista que relata e afirma: “Paciente com CA de colo uterino – EC IIB, 

com indicação de radioterapia + quimioterapia concomitante. Portanto 

possui indicação absoluta de tratamento concomitante de quimioterapia + 

radioterapia em pelve, com técnica recomendada pela SBRT – Sociedade 

Brasileira de Radioterapia, de radioterapia com intensidade modulada 

(IMRT), com volume de tratamento em útero + cadeia de drenagem, sendo 

assim, realizara tomografia de planejamento, seguida de planejamento 

computadorizado com software para cálculos de dose, para posterior 

tratamento em 28 frações diárias, 5 x por semana.” O médico ainda 

apresenta relatório, no qual cita os benefícios em pacientes que fizeram o 

tratamento com a utilização do IMRT: “A técnica a ser utilizada será a 

radioterapia com intensidade modulada de feixes (IMRT), pois há melhora 

da distribuição de doses nos órgãos de risco (órgãos normais, que não 

precisam de receber radiação), a redução de dose chega a ser maior do 

que 20% de 84% das pacientes com relação à dose em bexiga, 58% das 

pacientes com relação à dose em intestino delgado, 54% das pacientes 

com relação à dose em sigmoide, e 84% das pacientes em relação à dose 

em reto. Paciente tratadas com IMRT tiveram menor incidência de vômitos, 

toxicidade gastrointestinal aguda e crônica, quanto menor o volume dos 

órgãos de risco que são irradiados, menor a incidência de efeitos 

colaterais da radioterapia, em especial, a toxidade hematológica e reduzida 

quando limita-se a exposição de medula óssea a doses menores que 

20GY.” Ante a demonstração dos benefícios que o tratamento com uso de 

IMRT traz, realizei pesquisa no sítio da ANS – Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar e de acordo com a Resolução Normativa n. 387, de 28 de 

outubro de 2015, responsável pela atualização do rol de procedimentos e 

eventos em saúde e que constitui a referência básica para cobertura 

assistencial mínima dos planos de saúde, verifiquei que o rol de 

procedimentos atualizados em junho/2016 traz em sua lista a autorização 

para a realização da “Radioterapia com Modulação da Intensidade do feixe 

(IMRT) para tumores da região da cabeça e pescoço”. Portanto, não se 

trata aqui de procedimento experimental, tendo em vista que o tratamento 

já vem sendo realizado em pacientes, ainda que em outra região do corpo 

humano. Portanto, como dito, as normas contratuais devem ser 

interpretadas de forma favorável ao consumidor, logo, em havendo 

eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que esta enumera 

normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à vontade 

das partes com a finalidade de promover do consumidor. Dito isto, a 

negativa em autorizar o tratamento prescrito pelo médico responsável ao 

tratamento da autora desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à 

saúde desta. O pressuposto do perigo de dano resta também evidenciado, 

visto que a doença que acomete a autora é gravíssima e como é de 

conhecimento notório, se não tratado em tempo, haja visto que sua 

progressão é acelerada que pode levar a óbito, sendo assim, necessário 

deferimento da tutela, a fim de prevenir eventual perda irreparável. Diante 

disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão 

da tutela de urgência, visto que a demora na prestação jurisdicional 

poderá trazer prejuízos irreparáveis à autora. Com estas considerações e 

fundamentos, defiro a tutela de urgência, a fim de que a ré 

autorize/custeie IMEDIATAMENTE todo o tratamento médico contra o 

câncer, recomendado pelos médicos, custeando o uso do IMRT – 

Radioterapia com Modulação de Intensidade, bem como demais 

tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora, 

declinados no relatório medico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em caso de descumprimento desta decisão. Em 

obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 17/04/2017 às 08:30 

horas para a audiência de conciliação, que será realizado pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se as partes para 

comparecimento. Cite-se e intime-se a Ré, consignando que o prazo para 

contestação, de 15 dias úteis, será contado a partir da realização da 

audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do 

art. 344 do CPC. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório e a ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

conforme art. 334, §8° do CPC. Decorrido o prazo para contestação, 

certifique-se e INTIME-SE a autora para que se manifeste (art.348 do CPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 

14 de dezembro de 2016. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018432-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - 15921-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018432-85.2016.8.11.0041 

AUTOR: CUSTODIO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR RÉU: ELMO 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Considerando, que o requerente não 

procedeu o recolhimento integral das custas judiciais, determino a sua 

intimação para, realiza-lo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 

2016. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-7 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1014415-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - 0010138-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1014415-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: RAMIRA MARIA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes na audiência de conciliação, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC (Lei 13.105/2015). 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com 

baixa na distribuição e as cautelas de praxe. P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2016. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-7 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1015163-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON FERNANDES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015163-38.2016.8.11.0041 

AUTOR: AMILTON FERNANDES MENDES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes na audiência de conciliação, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC (Lei 13.105/2015). 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 
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levantamento, conforme acordado. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquive-se com 

baixa na distribuição e as cautelas de praxe. P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de 

dezembro de 2016. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-7 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1015173-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO BARBOSA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015173-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO APARECIDO BARBOSA DE ARRUDA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes na audiência de conciliação, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC (Lei 

13.105/2015). Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento, conforme acordado. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo 

recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2016. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-241 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1015622-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE MARQUES DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - 18047-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015622-40.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIANNE MARQUES DIAS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes na audiência de conciliação, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea “b” do CPC (Lei 

13.105/2015). Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o 

respectivo alvará para levantamento, conforme acordado. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do prazo 

recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2016. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022293-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL DE CARVALHO GRAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Com o advento do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

preconiza o artigo 321 do CPC, a fim de comprovar sua hipossuficiência, 

nos termos do que dispõe o artigo 319, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, inciso IV,CPC) e 

comprovar sua representação processual. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021044-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - 11197-/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 20 de março de 2017, às 11:00 horas, a ser realizada 

na Central de Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Defiro a assistência Judiciária 

Gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da autorização do 

texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, bem como, em consonância com o que estabelece 

o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que 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, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Isto posto, 

diante da hipossuficiente da parte autora, por ser considerada consumidor 

no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da 

empresa requerida.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021164-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 13 de março de 2017, às 11:00 horas, a ser realizada 

na Central de Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Defiro a assistência Judiciária 
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Gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da autorização do 

texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, bem como, em consonância com o que estabelece 

o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que 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, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Isto posto, 

diante da hipossuficiente da parte autora, por ser considerada consumidor 

no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da 

empresa requerida.

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1023035-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SANTIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EDVINO LUFT OAB - 13265-N/MT (ADVOGADO)

JULIANA LEITE MELO LUFT OAB - 11679-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Com o advento do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

preconiza o artigo 321 do CPC, a fim de comprovar sua hipossuficiência, 

nos termos do que dispõe o artigo 319, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, inciso IV,CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-32 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1020491-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - 104784-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nadja Laura Pleutim de Deus (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se o Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-40 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021519-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - 0013385-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DA ESTRADA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando que a Requerente comprova com os 

documentos de id n. 4271023 e n. 4271044 sua atual situação de 

hipossuficiência, defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Expeça-se o mandado 

monitório, com prazo de 15 dias, para pagamento do débito e dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 

701, caput, do CPC). Deverá constar do mandado que no caso de 

pagamento do valor devido, ficará o requerido isento do pagamento das 

custas processuais (artigo 701, §1º, do CPC), bem como, poderá neste 

prazo oferecer embargos monitórios (artigo 702, caput, do CPC). Caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o não oferecimento de embargos, 

“constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial” (artigo 701, §2º, 

do CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021158-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 06 de março de 2017, às 12:00 horas, a ser realizada 

na Central de Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Defiro a assistência Judiciária 

Gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da autorização do 

texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, bem como, em consonância com o que estabelece 

o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que 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, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Isto posto, 

diante da hipossuficiente da parte autora, por ser considerada consumidor 

no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da 

empresa requerida.

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021590-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PAULINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO IMIANI LOPES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Ricardo Paulino da Silva ajuizou a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Dano Moral com pedido de Tutela Antecipada 

em face de Leandro Imiami Lopes, ambos qualificados nos autos. O 

requerente alega que firmou com o requerido contrato particular de 

cessão de direitos sobre o imóvel localizado na Avenida A, bairro Parque 

das Nações da Cuiabá-MT, condomínio Imola, nesta Capital, todavia, 

transcorrido 18 (dezoito) meses da assinatura da avença, o cessionário 
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não efetivou a transferência do financiamento junto ao agente financiador. 

Disse que o requerido não cumpre com suas obrigações, já que não 

efetua o pagamento das prestações mensais do financiamento. Requereu, 

em sede de tutela de urgência, que o requerido seja compelido a transferir 

o contrato de financiamento para seu nome e efetue o pagamento das 

parcelas do financiamento na data aprazada. Com a inicial vieram 

documentos. Relatado o necessário. Decido. Com as alterações advindas 

com o Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória fundamentar-se-á 

em urgência ou evidência. A tutela de urgência, como no caso presente, 

poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso dos autos, observa-se que o Contrato Particular 

de Cessão de Direitos sobre Imóvel Urbano Residencial Finaciado junto ao 

Sistema Financeiro Habitacional (id n. 4277423) nada menciona acerca da 

transferência do financiamento em questão para o nome do cessionário. 

Ao contrário, a cláusula quinta prevê a transferência, tão somente, do 

imóvel no prazo de 18 (dezoito) meses. Logo, não há que se falar na 

probabilidade do direito alegado na inicial e, por consequência, o 

indeferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois ausente 

requisito essencial previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência reivindicada. Defiro a 

assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 13 de março de 2017, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, CPC). As partes em audiência deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-241 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021782-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - 0017827-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

MARCOS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. MARCOS DOS SANTOS A SILVA ajuizou a presente 

RECLAMAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR em face de ATIVOS S.A. 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ambos qualificados. O 

requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que não 

utilizou dos serviços fornecidos pela requerida, desconhecendo a dívida 

cobrada. Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário. Decido. 

Com as alterações advindas com o Código de Processo Civil/2015, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). No caso trazido à exame, a probabilidade do direito se 

evidencia no documento de id n. 4294292 que demonstra que o nome do 

autor foi inserido pela ré junto aos órgãos de proteção, em razão do não 

pagamento de supostas 03 (três) obrigações (R$ 1.224,23, R$ 525,07 e 

R$ 159,61), bem como, na afirmação de que desconhece a dívida 

cobrada. Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta abalo ao crédito à parte autora, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à requerida. Logo, pelas provas 

carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, faz-se necessário 

o deferimento do pedido, pois presentes os requisitos exigidos no artigo 

300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar a exclusão do nome do Requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente 

aos débitos em discussão. Em caso de descumprimento, com base no 

artigo 297 do CPC, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos mil reais), até 

o limite máximo de 30 (trinta) dias. No que se refere ao pedido de inversão 

do ônus da prova, o §1º, do art. 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da autorização do 

texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, bem como, em consonância com o que estabelece 

o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que 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, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Isto posto, 

diante da hipossuficiente da parte autora, por ser considerada consumidor 

no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da 

empresa requerida. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de março de 

2017, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação. Cite-se a 

Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022702-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE CARDOSO NEVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 28 

de abril de 2017, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022228-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BERNINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - 17531-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 28 

de abril de 2017, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021596-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD JUNIOR LEITE DE ALMEIDA (AUTOR)

MARILUCY LUIZA ARRUDA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - 22410-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021651-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - 17531-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022110-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022115-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON ALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022138-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO PRUDENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 
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advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022158-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022162-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADAO DA COSTA ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022166-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022182-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MEDEIROS MORAIS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - 17531-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022401-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LYNCOLN SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022407-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS CAMPOS FELICIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022422-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUIMEDES SILVA DE DEUS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 
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audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022560-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022764-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ASSOLINI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022811-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERDAR BATISTA DE FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022839-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR MIGUEL PIESANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022860-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - 22410-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022902-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022933-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MILITINO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - 20957-O/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 25 

de maio de 2017, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação. 

Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022751-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 13 de março de 2017, às 12:00 horas, a ser realizada 

na Central de Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Defiro a assistência Judiciária 

Gratuita pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. No 

que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do art. 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A melhor doutrina tem 

entendimento firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a 

qualquer hipótese, por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias 

Dinâmicas. Em sintonia ao referido princípio e diante da autorização do 

texto de lei supracitado, possibilitando que o juiz poderá atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, bem como, em consonância com o que estabelece 

o art. 6º, inciso VIII, do CDC, em que estabelece que 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, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova. Isto posto, 

diante da hipossuficiente da parte autora, por ser considerada consumidor 

no termo estrito da lei, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da 

empresa requerida.

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021602-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - 22011-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021602-65.2016.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS ANTONIO PEREIRA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos 

etc. Carlos Antônio Pereira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada c/c 

Danos Morais em face de Iuni Educacional S.A, aduzindo, em síntese, o 

seguinte: Ingressou na instituição de ensino UNIC, integrante do grupo da 

Requerida, no primeiro semestre de 2015, para cursar a faculdade de 

direito, após ser aprovado no vestibular. No início do curso, não conseguiu 

obter o financiamento estudantil “FIES”, razão pela qual optou por firmar 

contrato de parcelamento de semestralidade escolar, referente ao primeiro 

e segundo semestre do ano de 2015. No referido contrato, ficou acordado 

entre as partes que pagaria 10% do valor integral da mensalidade todo o 

mês. Ocorre que, devido a problemas de saúde, trancou a matrícula em 

setembro/2015. Informa que, no primeiro semestre de 2016, conseguiu 

obter o financiamento estudantil “FIES”, todavia, devido ao trancamento da 

matrícula, a Requerida rescindiu o contrato de parcelamento 

unilateralmente, mesmo sem qualquer notificação e cobrou todo o 

remanescente referente ao ano de 2015, totalizando R$ 9.037,26 (nove mil 

trinta e sete reais e vinte e seis centavos). Relata que, a Requerida se 

omite em emitir os boletos mensais das mensalidades, pois o FIES 

financiou 80,34% do valor do curso, devendo pagar os 19,66% restante. 

Além disso, a Requerida restringiu seu acesso ao portal do aluno, 

proibindo-o de realizar provas da faculdade, ficando impossibilitado de 

realizar as provas das matérias com modalidade ED (Ensino a Distância), 

que acarretou em sua reprovação com nota zero. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja imposta à Requerida obrigação de fazer 

consistente em aplicar e reaplicar as provas deste semestre da qual 

esteve e está impedido de fazer, bem como libere o acesso ao portal do 

aluno, até o julgamento do mérito desta demanda, sob pena de multa diária 

pelo descumprimento. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o 

breve relato. Decido. Na forma do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode 

se fundamentar em urgência ou evidência. As tutelas provisórias de 

urgência se dividem em cautelar ou satisfativa (antecipada) e pressupõe a 

demonstração da “probabilidade do direito” e do “perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo” (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito 

consiste na plausibilidade de existência desse direito, sendo necessária a 

verossimilhança fática, com a constatação de que há um grau de 

plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidos pelo autor. A 

respeito do assunto, tratou Luiz Guilherme Marinoni, no Novo código de 

processo civil comentado I - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 306: No direito anterior a antecipação de tutela estava condicionada à 

existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da 

”verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo de 

acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, 

dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o 

legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com 

base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes, ou 

então fundado em quadros probatórios incompletos, (vale dizer, sem que 

tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para esclarecimento 

das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável 

para conceder tutela provisória. O perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo versa sobre a possibilidade de se evitar dano decorrente da 

demora processual, seja porque está diante de uma situação de risco ou 

evitar a ocorrência de dano eminente. Nesse sentido: (...) A tutela 

provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob 

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser 

removido ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito. (MARINONI. Luiz 

Guilherme. Ob. cit., p. Pág. 307). A partir do exposto, em sede de cognição 

sumária, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da 

medida. De acordo com a Lei nº 9.870, de 23 de dezembro de 1999, que 

dispõe sobre as mensalidades escolares, a instituição de ensino não pode 

impedir que o estudante tenha acesso a todos os seus direitos 

acadêmicos, no semestre ou ano letivos, sob a alegação de inadimplência, 
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vejamos: Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a 

retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras 

penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o 

contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, 

compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 

1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de 

noventa dias. Assim, a regra do citado artigo é de que o inadimplemento do 

pagamento das prestações escolares pelos alunos não pode gerar a 

aplicação de penalidades pedagógicas, assim como a suspensão de 

provas escolares ou retenção de documentos escolares, inclusive para 

efeitos de transferência a outra instituição de ensino. Além disso, os fatos 

narrados na inicial junto aos documentos apresentados demonstram a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, caso seja tardia a entrega da 

prestação jurisdicional, mormente a relevância do bem tutelado. De outra 

banda, trata-se de medida inteiramente reversível, o que autoriza o 

deferimento do provimento de urgência pleiteado, eis que suficientemente 

demonstrada a presença dos requisitos autorizadores. Isto posto, com 

amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, defiro a medida pleiteada, 

determinando que a Requerida providencie meios para que o Autor possa 

realizar as provas bimestrais que fora impedido, bem como efetue o 

desbloqueio do portal do aluno para que possa realizar as atividades na 

modalidade online. Estando a pauta de audiências deste juízo lotada até o 

mês de fevereiro/2017, não está sendo possível a realização das 

audiências no prazo legal nem, tampouco, em prazo que possa ser 

considerado razoável e, ainda, em obediência ao princípio da efetividade, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação, nos termos do novo CPC. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 

da ENFAM). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita. Int. Cuiabá-MT, 1º de 

dezembro de 2016. Helena Maria Bezerra Ramos Juíza de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1016695-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - 0003556-A/MS (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - 0011997-S/MT (ADVOGADO)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - 16956-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON VINICIUS VICENTE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá,14 de dezembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para se manifestar acerca da correspondência devolvida, devendo 

informar novo endereço para citação, no prazo de 05 dias. Processo: 

1016695-47.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 2.705,29; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADO: FLAVIO JACO 

CHEKERDEMIAN , FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR E Luiz Augusto 

Arruda Custodio OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-94 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019814-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - 19426-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER NARCIZO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 14 de dezembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, que designou audiência para o dia 

14/02/2017, às 10h30min. Processo: 1019814-16.2016.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 31.931,38; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) Parte Autora: AUTOR: 

MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON ADVOGADO: RAFAEL MIRANDA 

SILVA LOUZICH OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019815-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LUZ KALIL (AUTOR)

DIMMI FERNANDO BERTOLINO KALIL (AUTOR)

LUCIA TAMIRES GAMA KALIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - 15188-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 14 de dezembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo Processo: 

1019815-98.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 120.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: DIMMI 

FERNANDO BERTOLINO KALIL, LUCIA TAMIRES GAMA KALIL, TEREZINHA 

LUZ KALIL Advogado: HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS 

Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-241 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021223-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANZZA & PANZZA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - 14961-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANCREDO DE LAET NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ, 14 de dezembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA de decisão que designou audiência nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juízo para o dia 21/02/2017, às 

10h30min. Processo: 1021223-27.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

37.105,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: 

REQUERENTE: PANZZA & PANZZA LTDA - EPP ADVOGADO: RODRIGO 

PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-159 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1014451-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - 5604-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUAIBÁ , 14 de dezembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para SE MANIFESTAR acerca da certidão do oficial de justiça, ID 4447626 

E 4437513 Processo: 1014451-48.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

44.143,08; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS 

ADVOGADO: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1020137-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - 157513-/MG (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - 78870-/MG (ADVOGADO)

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - 110063-/MG (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DREAMS TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

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: 1020137-21.2016.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTOES S/A RÉU: DREAMS TURISMO LTDA - EPP Vistos etc... 

Compulsando os autos, verifico que o autor deixou de acostar aos autos a 

comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o 

requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias, e/ou se for o 

caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1021441-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DE ARAUJO (RÉU)

JULIANO GRACIANO DE PAIVA (RÉU)

GRACIANO DE PAIVA & PAIVA LTDA - ME (RÉU)

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA (RÉU)

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: 1021441-55.2016.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: GRACIANO DE PAIVA & PAIVA LTDA - ME, JULIANO GRACIANO 

DE PAIVA, RODRIGO GRACIANO DE PAIVA, MARIA ANTONIA DE ARAUJO 

Vistos etc... CITEM-SE os requeridos, via mandado, para comparecerem à 

audiência de conciliação que designo para o dia 29 de março de 2017, às 

16h00, fazendo-se no mandado 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. Faço constar que, nos termos do 

art. 212, § 2º, do NCPC, “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”. Intimo o autor para, no prazo de 15 dias, depositar a 

diligência para cumprimento do mandado, trazendo para tanto o “recibo 

original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil, ou caixa 

eletrônico, vedada a apresentação de segunda via, de comprovante de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como de comprovantes 

de depósitos/transferências realizados on-line”, nos termos da Portaria nº 

64/2013/DF, encontrando-se o valor da diligência e os dados bancários 

disponíveis em tabela no sítio WWW.SINDOJUS-MT.ORG.BR, bem como, na 

Central de Mandados deste Fórum. Cumpra-se, servindo como mandado a 

cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos 

termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção 

n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022290-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROSPERAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (RÉU)

MARCOS ROGERIO TICIANELI (RÉU)

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: 1022290-27.2016.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: PROSPERAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, MARCOS 

ROGERIO TICIANELI Vistos etc... Inicialmente, intimo o autor para, em 15 

dias depositar as diligências, apresentando o “recibo original emitido 

diretamente pelo caixa do banco do brasil, ou caixa eletrônico, vedada a 

apresentação de segunda via, de comprovante de depósitos efetuados 

por meio de envelopes, bem como de comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line”, nos termos da portaria nº 

64/2013/df. informa-se, ainda, que o valor da diligência e os dados 

bancários encontram-se disponíveis em tabela no sít io 

www.sindojus-mt.org.br, bem como, na central de mandados deste fórum, 

ou se preferir fornecer os meios necessários. Verifico ainda, que o autor 

deixou de acostar aos autos a comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

mesmo prazo acima, e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de 

decisão que determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento 

do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, 

c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. 

(TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, 

Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017320-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU VIEIRA (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: 1017320-81.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAULEASING S.A. REQUERIDO: ZAQUEU VIEIRA Vistos etc.. Devolvo os 

presentes autos à Secretaria para certidão quanto ao não cumprimento da 

emenda por parte do autor. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014244-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON SOUZA DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito PAULO 

SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: Processo: 

1014244-49.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.475,43; Tipo: BUSCA E 

APREENSÃO (181); Espécie: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Parte Autora: 

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado: 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB: TO0004928S-A Endereço: 

desconhecido Advogado: MARIA LUCILIA GOMES OAB: SP84206-A 

Endereço: ALAMEDA DAS CAMÉLIAS, 5, ALPHAVILLE, SANTANA DE 

PARNAÍBA - SP - CEP: 06539-105 ; Parte Ré: JOILSON SOUZA DO 

ESPIRITO SANTO FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) 

INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado. OBJETO: Intimar a parte autora acerca da decisão abaixo 

transcrita, bem como, das advertências contidas no presente documento. 

ADVERTÊNCIA: Para o devido cumprimento de mandados pelos Oficiais de 

Justiça lotados na Comarca de Cuiabá/MT, é necessária a devida 

observância ao item I da Portaria n. 64/2013-DF, qual seja: "I – Determinar 

que a comprovação do pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça, 

seja realizada somente por meio de recibo original emitido diretamente pelo 

caixa do Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, vedada a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como de comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line." DESPACHO / DECISÃO: “Vistos etc.. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão, sendo determinada sua redistribuição a este juízo 

por versar sobre operação realizada por administradora de consórcio, 

subordinada à fiscalização do Banco Central. Desta forma, passo à 

analise da exordial. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN CROSSFOX, placa: 

OAX-7280 (demais características na inicial), posto que regularmente 

constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e 

apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, quanto as 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 10.931/04. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “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”. Intimo o autor para 

depositar diligência no prazo de 05 (cinco) dias acostando aos autos o 

comprovante de depósito digitalizado ou se preferir, fornecer os meios 

necessários para o cumprimento do mandado. Por fim, profiro ao Senhor 

Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de arrombamento e 
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reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce. 

Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente 

assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no 

item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se.” Cuiabá-MT, 14 de 

dezembro de 2016 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo Provimento. 56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ – TELEFONES: 

(65)3648-6315 (Secretaria) / (65)3648-6314 / 6313 / 6312 (Gabinete)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022276-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - 0012314-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MANOELA BRUNINI MOUMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022276-43.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CAROLINA 

MANOELA BRUNINI MOUMER Vistos etc.. Por ora indefiro o pleito de 

inclusão da presente ação no RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD, 

bem como a expedição de ofício ao DETRAN com a finalidade de 

determinar o bloqueio da documentação do veículo objeto da lide. Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

PALIO, placa: NJG-7724(demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO 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 as 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 10.931/04. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “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”. Quando for PJE e 

apresentar cópia do comprovante de depósito: Observando-se que consta 

nos autos apenas a cópia digitalizada do comprovante de depósito das 

diligências (ID: 4336019),intimo o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o comprovante original digitalizado, ou se preferir, fornecer os 

meios. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta 

decisão, devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da 

sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022399-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA OAB - 91811-/MG 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR JESUS PIMENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022399-41.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: ITAMAR JESUS PIMENTA Vistos etc.. De acordo com 

Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de Controle 

e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 

o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022425-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022425-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO CEZAR 

MARCIANO Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, 

especificadamente o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor 

não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o 

caso comprová-lo, sob pena de extinção. Transcorrido, em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente certificado, intime-se o 

autor, via correio com aviso de recebimento, para em 05 dias, 

manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022430-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022430-61.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BONAMI 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos etc.. De acordo com 

Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de Controle 

e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 

o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022457-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - 9948-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FRAGOSO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022457-44.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIEGO FRAGOSO MOREIRA Vistos 

etc.. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NHE-7492 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/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: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 
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fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto as 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 10.931/04. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC/2015, “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”. Quando for PJE e apresentar cópia do 

comprovante de depósito: Observando-se que consta nos autos apenas a 

cópia digitalizada do comprovante de depósito das diligências (ID: 

4355268),intimo o autor para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o 

comprovante original digitalizado, ou se preferir, fornecer os meios. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce. Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, 

devidamente assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” 

constante no item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022459-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - 0012314-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA KARLA SOUZA SIGARINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022459-14.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MAYARA 

KARLA SOUZA SIGARINI Vistos etc.. Por ora indefiro o pleito de inclusão 

da presente ação no RENAVAM, por meio do Sistema RENAJUD, bem 

como a expedição de ofício ao DETRAN com a finalidade de determinar o 

bloqueio da documentação do veículo objeto da lide. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

PALIO, placa: NJI-7789 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/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: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO 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 as 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 10.931/04. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “Independentemente de 

autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 
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realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Observando-se 

que o comprovante de diligência contido no ID. 4336479. Por fim, profiro ao 

Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce. 

Cumpra-se, servindo como mandado a cópia desta decisão, devidamente 

assinada pelo Gestor do Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no 

item 2.6.1 do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022463-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA PROENCA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022463-51.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALINE 

FERNANDA PROENCA DA ROSA Vistos etc.. De acordo com 

Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de Controle 

e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 

o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022474-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022474-80.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCELO 

EDUARDO CANDIDO DA SILVA Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria 

Financeira, especificadamente o Departamento de Controle e 

Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, 

portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022572-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - 20853-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022572-65.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DONAVAN 

ISAAC MACHADO CARDOSO Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria 

Financeira, especificadamente o Departamento de Controle e 

Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, 

portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Constato ainda que 

os advogados da instituição financeira ora requerente, Dr. José Lidio 

Alves dos Santos e Dra. Roberta Beatriz do Nascimento não apresentaram 

o instrumento procuratório/substabelecimento para estarem em juízo em 

nome do banco. Desta feita, intimo os doutos causídicos para no mesmo 

prazo acima, regularizar sua representação processual, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022649-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022649-74.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS 

Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, especificadamente 

o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias 

de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo 

de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob 

pena de extinção. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, devidamente certificado, intime-se o autor, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias, manifestar-se, com a mesma 

penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022659-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIL LUIZ MEDRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022659-21.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: DEVANIL LUIZ MEDRADO Vistos etc.. De acordo com 

Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de Controle 

e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 
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o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022666-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MELO VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022666-13.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SAFRA LEASING 

SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REQUERIDO: JOSE DE MELO VILELA 

Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, especificadamente 

o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias 

de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo 

de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob 

pena de extinção. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, devidamente certificado, intime-se o autor, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias, manifestar-se, com a mesma 

penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022734-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022734-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EDSON JOSE DE OLIVEIRA Vistos 

etc.. Compulsando os autos, verifico que pretende, o Banco requerente, o 

recebimento de R$ 14.829,00, planilha de débito acostado ao ID. 4437208, 

no entanto fixou o valor da causa em R$ 3.792,60, assim verifique o Sr. 

Gestor se há diferença a ser recolhida, visto que esse montante deve 

corresponder as parcelas vencidas e vincendas, ou seja, R$ 14.829,00. 

Em havendo, intime-se o autor para complementar em 10 dias, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO. CASO CONTRÁRIO CUMPRA-SE COMO ABAIXO SEGUE: 

Por ora indefiro o pleito de bloqueio judicial do veículo através do Sistema 

RENAJUD. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT SANDERO, placa: NPD-1335 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/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: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto as 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 10.931/04. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC/2015, “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”. Intimo o autor para depositar diligência no 

prazo de 15 (quinze) dias acostando aos autos o comprovante de 

depósito digitalizado ou se preferir, fornecer os meios necessários para o 

cumprimento do mandado. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, 
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caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que 

o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce. Cumpra-se, servindo como 

mandado a cópia desta decisão, devidamente assinada pelo Gestor do 

Juízo, nos termos da sugestão “b” constante no item 2.6.1 do Processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Intime-se. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022739-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - 4482-O/MT (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANIA RIBEIRO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022739-82.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELIZANIA RIBEIRO LIMA Vistos etc.. 

Da análise do caderno processual verifico que a notificação, por 

intermédio do Correios, do réu restou prejudicada, posto que a mesma não 

pode se efetivar, em virtude de a correspondência ter sido devolvida com 

a informação “AUSENTE”. Nesse sentido, a Jurisprudência do TJ-MT. 

“AGRAVO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ENVIO - 

DESTINATÁRIO AUSENTE - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA 

CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. É válido, para efeito de constituição 

em mora, o protesto do título por edital, quando após várias tentativas, a 

notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor restar 

infrutífera”. (AI, 91489/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/10/2013, Data da publicação no 

DJE 10/10/2013). Desta feita, considerando que não houve notificação 

válida e eficaz do devedor, intime-se o autor para, em 15 dias, emendar a 

petição inicial, comprovando a constituição em mora da parte devedora, 

nos termos da legislação vigente, sob pena de extinção do feito. Após, 

concluso. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022354-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - 0012484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022354-37.2016.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL REQUERIDO: SILVAN TUR TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LTDA - EPP Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria 

Financeira, especificadamente o Departamento de Controle e 

Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, 

portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o 

recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022361-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO EDUARDO C. GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022361-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: MARCIO EDUARDO C. GONCALVES Vistos etc.. 

Analisando os autos, verifico a inexistência de notificação cartorária, 

documento indispensável na análise da inicial, posto se tratar de meio para 

comprovação da mora conforme exposto no art. 2º, §2º do DL 911/69. 

Vejamos: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário 

fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente 

de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial 

ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no 

contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito 

e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se 

houver, com a devida prestação de contas. (...) § 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.” 

Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a petição inicial 

comprovando a constituição em mora da parte devedora, nos termos da 

legislação vigente, sob pena de extinção do feito. Após, concluso. 

Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022507-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - 0012484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022507-70.2016.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL REQUERIDO: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD 

Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, especificadamente 

o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias 

de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo 

de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob 

pena de extinção. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, devidamente certificado, intime-se o autor, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias, manifestar-se, com a mesma 

penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022512-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - 0012484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 
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Processo: 1022512-92.2016.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL REQUERIDO: CLAYTON APARECIDO CAPARROS 

MORENO Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, 

especificadamente o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor 

não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o 

caso comprová-lo, sob pena de extinção. Transcorrido, em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente certificado, intime-se o 

autor, via correio com aviso de recebimento, para em 05 dias, 

manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022358-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - 0012484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ALVES ALMEIDA (EXECUTADO)

GLOBO MARKETING VEND. PREST. SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022358-74.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: GLOBO MARKETING VEND. PREST. 

SERVICOS LTDA - ME, PEDRO ALVES ALMEIDA Vistos etc.. De acordo 

com Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de 

Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 

o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022502-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PINOTE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022502-48.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

SA EXECUTADO: FABRICIO PINOTE CARVALHO Vistos etc.. De acordo 

com Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de 

Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 

o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022523-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022523-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: SILVIA ELISA 

WESSHEIMER SALIM, MARCELO WEISSHEIMER, PARISI GIULIANO Vistos 

etc.. Compulsando os autos, verifico que pretende o Banco requerente o 

recebimento de R$ 466.326,17(planilha de débito ID. 4358196) já na inicial 

aduz que o débito é de R$ 477.873,56(ID. 4358140), no entanto na planilha 

em comento não demonstra como encontrou esse valor. Desta feita, em 

face da existência de critérios legais de fixação, descritas no artigo 292,II 

do CPC/2015, concedo ao autor o prazo de 15 dias, a partir da publicação 

desta decisão, para esclarecer o ocorrido, por meio da planilha de débito 

e, em sendo o caso, emendar a inicial, conforme disposto no artigo 319,V 

do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022584-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - 0005134-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022584-79.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

SA EXECUTADO: IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE CARLOS 

WAGNER, ELIZABETH MARQUES WAGNER Vistos etc.. De acordo com 

Coordenadoria Financeira, especificadamente o Departamento de Controle 

e Arrecadação, o autor não recolheu as guias de custas e taxas 

judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar 

o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob pena de extinção. 

Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente 

certificado, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

em 05 dias, manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022630-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA (EXECUTADO)

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022630-68.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

SA EXECUTADO: TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA, JOSE LUIS 

GOMES BEZERRA Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, 
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especificadamente o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor 

não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o 

caso comprová-lo, sob pena de extinção. Transcorrido, em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente certificado, intime-se o 

autor, via correio com aviso de recebimento, para em 05 dias, 

manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022899-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - 0018673-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA TORRES ZAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022899-10.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: CAMILA TORRES ZAGO Vistos etc.. 

De acordo com Coordenadoria Financeira, especificadamente o 

Departamento de Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias 

de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo 

de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob 

pena de extinção. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, devidamente certificado, intime-se o autor, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias, manifestar-se, com a mesma 

penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022894-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - 9948-A/MT (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022894-85.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REQUERIDO: ANTONIO CARLOS 

DE MOURA VIANA Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, 

especificadamente o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor 

não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o 

caso comprová-lo, sob pena de extinção. Transcorrido, em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente certificado, intime-se o 

autor, via correio com aviso de recebimento, para em 05 dias, 

manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022944-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022944-14.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ALTAMIRO DE CARVALHO E SILVA 

Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, especificadamente 

o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor não recolheu as guias 

de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o requerente para, no prazo 

de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o caso comprová-lo, sob 

pena de extinção. Transcorrido, em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, devidamente certificado, intime-se o autor, via correio com 

aviso de recebimento, para em 05 dias, manifestar-se, com a mesma 

penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022418-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1022418-47.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO CEZAR 

MARCIANO Vistos etc.. De acordo com Coordenadoria Financeira, 

especificadamente o Departamento de Controle e Arrecadação, o autor 

não recolheu as guias de custas e taxas judiciárias, portanto, intimo o 

requerente para, no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento e/ou se for o 

caso comprová-lo, sob pena de extinção. Transcorrido, em caso de 

silêncio e/ou pedidos protelatórios, devidamente certificado, intime-se o 

autor, via correio com aviso de recebimento, para em 05 dias, 

manifestar-se, com a mesma penalidade. Cumpra-se. Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022892-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA APARECIDA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. DECISÃO: Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada na inicial, autorizando Defiro a busca e apreensão, em caráter 

provisório, devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário. 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 
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valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022644-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FERNANDA FERRI CALABRIA AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades das taxas e despesas 

processuais, como suas vinculações com o número único do processo. 

Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, devendo ser 

confirmada ou não por sentença, não podendo o bem ser remetido a outro 

Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob 

pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.12.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021926-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - 50945-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO VERGILIO DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

parte autora efetivar o complemento do recolhimento da taxa judiciária 

conforme Provimento nº 41/2016 -CGJ, sob pena de indeferimento da 

inicial, no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022911-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELFLORA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP (RÉU)

DEBORAH NARDEZ DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

parte autora para efetivar o recolhimento e a vinculação das guias de 

custas e taxas judiciárias ao processo no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1022915-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - 10921-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. 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. Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, 

diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que 

os referidos violam disposição legal. Não vejo elemento plausível a 

conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, 

para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa 

do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta 

fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Ademais, não 

há como fazer incidir os encargos moratórios pretendidos na inicial, sem 

antes averiguar o contrato para aquilatar o que restou avençado entre as 

partes. Até então, não existe convicção deste Juízo a desconsiderar o 

contrato firmado, necessário se faz a análise de demais provas para se 

chegar à verdade real. Diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado 

com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral e tão pouco, impedir o 

direito de ação do requerido em caso de mora. Entretanto, faculto o 

depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. 

Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o 

referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, 

já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de 

busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com 

fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a 

manutenção da posse somente é devida quando presente a 

verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o 

período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, 

não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, 

restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. 

Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a 

mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de 

desconsiderar esta autorização. Considerando que desde a entrada em 
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vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara Especializada, 

tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a falta de 

composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela qual, 

dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do processo 

sua designação. Cite-se para responder, constando às advertências 

legais, devendo no prazo de resposta acostar o contrato anunciado na 

inicial e discutido nesta ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017623-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE RONDON DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017783-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOEMA VIANA REGINATO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021732-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON BISPO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020512-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULINO ROCHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019660-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI VICENTE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022759-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEITE DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEITE DAVID OAB - 13032-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho determinação e prazo concedido nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020784-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ
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Processo Número: 1020777-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO LIMA CUSTODIO (EXECUTADO)

D.L. CUSTODIO MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020986-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO AUGUSTO (EXECUTADO)

J. AUGUSTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017995-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ROCHA ALVES (EXECUTADO)

FONO MT CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre certidão dos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.12.16

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020596-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. DECISÃO: Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, a Liminar 

pleiteada na inicial, autorizando Defiro a busca e apreensão, em caráter 

provisório, devendo ser confirmada ou não por sentença, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO 

INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao 

Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em 

que, arbitro os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o 

débito, devendo ainda, recolher custas e despesas processuais. Cite-se 

também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias 

da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve 

ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 

2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição. Intime-se. Cumpra-se. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016114-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

HATSUMI YAMASHITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. DECISÃO: 1. Cite-se para pagar em três 

dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a 

avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, 

art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. SEDE DO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019446-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO (REQUERENTE)

CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENYSE KASSIA SANTOS OAB - 360943-/SP (ADVOGADO)

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019446-07.2016.8.11.0041 REQUERENTE: REGINALDO JOSE 

NOGUEIRA PRADO, CAMILA MARCELINA MILIONS PRADO REQUERIDO: 

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA Vistos. A nova Lei 

Processual n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 
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acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Ademais, nos autos há evidencia da falta de pressupostos legais para 

concessão da gratuidade, ou seja, inexiste a comprovação da alegada 

pobreza, entendo que os Autores não são insuficientemente capazes de 

arcar com as despesas processuais. Isto porque, são empresários, 

residentes e domiciliados em endereço de classe média alta (Condomínio 

Alfenas), cujo imóvel foi avaliado em R$ 408.000,00 (Documento ID. 

3656832), e com amparo patrimonial a garantir-lhes a contratação de 

empréstimo bancário de R$ 126.660,15. Ou seja, não existe nos autos 

nada que demonstre a hipossuficiência alegada, evidenciando uma 

realidade totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país. 

Diante das circunstancias não há como considerar os Autores dentro da 

clientela da Assistência Judiciária gratuita, vez que a própria demanda já 

aponta uma condição sócio-econômica bem diversa do que podemos 

denominar de pessoa próxima da linha de miséria alegada. Custa 

processual é espécie de Tributo e sua incidência não deve ocorrer 

apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o 

Autor ao pretender a gratuidade. Temos observado, com freqüência 

impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência 

judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações 

de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e 

endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe 

média desta Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado 

aqueles que efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço 

da assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma conseqüência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. No caso concreto, respeitadas as devidas proporções, 

há até uma quase agressão imediata à inteligência do Juiz e uma agressão 

mediata à inteligência do Legislador que estipulou por Lei a gratuidade para 

os efetivamente pobres, sem contar o ato de desonestidade intrínseco à 

afirmação falsa da pobreza, mais a deslealdade social para com aqueles 

co-Cidadãos que efetivamente necessitam do favor legal da gratuidade da 

Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 

por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº  70056225550 2013/CÍVEL n°  CNJ : 

0347182-45.2013.8.21.7000, rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. 

RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Deste modo, indefiro o pedido para a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita e oportunizo aos Autores o prazo de cinco (5) dias 

para que, querendo, efetue o recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de extinção do processo sem julgamento do mérito – art. 101,§ 2º, do 

NCPC. Aproveito do ensejo para análise do pedido de tutela provisória de 

urgência: Conforme se verifica dos autos, no contrato de empréstimo 

firmado pelos Autores junto à Instituição Financeira, foi inserida cláusula 

na qual o Autores/Devedores ofereceram em garantia hipotecária com 

alienação fiduciária em garantia do imóvel indicado na inicial. A Lei nº 

9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, 

instituindo a alienação fiduciária de coisa imóvel, além de outras 

providências, estabelece a possibilidade de venda, em leilão, do imóvel 

dado em garantia por alienação fiduciária quando a dívida não for 

adimplida a tempo e modo, com a prévia constituição em mora do devedor 

e averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade do 

imóvel em nome do credor fiduciário, in verbis: "Art. 26. Vencida e não 

paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, 

ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 

de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e 

as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o 

prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação 

far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4º 

Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, 

o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente 

Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três 

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7º 

Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) § 8º O fiduciante pode, com a anuência do 

fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 

dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 

10.931, de 2004)." "Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu 

nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de 

que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a 

alienação do imóvel." Ora, considerando que os próprios Autores admitem 

o inadimplemento e não havendo a purgação da mora, não há que se falar 

em suspensão ou cancelamento da execução extrajudicial e transferência 

da propriedade do bem. Nesse sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL 

INADIMPLIDA - LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E 

DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM NOME DA 

CREDORA FACE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR - NÃO 
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CABIMENTO - AUSÊNCIA DE APARÊNCIA DO BOM DIREITO NAS 

ALEGAÇÕES - PEDIDO DE CONTAS GENÉRICO - CÉDULA - TÍTULO 

LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LEI 9.514/1997 - PAGAMENTO - NÃO 

COMPROVAÇÃO - MORA - PRESENÇA - EXECUÇÃO E LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - BEM IMÓVEL OFERTADO EM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO - 

SÚMULA 28 DO STJ - VALIDADE DA GARANTIA - RECURSO PROVIDO. 

Para o deferimento da medida cautelar, é necessária a presença dos 

requisitos fundamentais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in 

mora. O ajuizamento de ação de prestação de contas, cujo pedido de 

contas é genérico, não tem o condão de afastar a liquidez, certeza e 

exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário celebrada que, nos termos do 

art. 28 da Lei 10.931/2004, consiste em título executivo. A Lei 9.514/1997 

prevê que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida garantida por 

alienação fiduciária de bem imóvel, constituído em mora o devedor e não 

havendo sua purgação, o Oficial do Registro de Imóveis promoverá a 

averbação na matrícula do imóvel da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, promovendo no prazo de 30 dias o público leilão para a 

venda do imóvel. A responsabilidade do co-devedor é solidária à do 

devedor principal e, assim, ele também responde em caso de inadimplência 

contratual. É válida da garantia real dada pelo co-devedor solidário, sendo 

que a alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já 

integrava o seu patrimônio (súmula 28, do STJ). Ausente a demonstração 

do fumus boni iuris, não há que se falar em concessão do pedido liminar 

em ação cautelar inominada. - Recurso provido. (Agravo de Instrumento 

Cv 1.0145.12.072786-5/001, Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 

17ª CÂMARA CÍVEL-TJMG, julgamento em 10/10/2013, publicação da 

sumula em 22/10/2013) - Grifo nosso. Malgrado as alegadas abusividades 

possivelmente perpetradas pelo Banco Requerido, não se pode 

desconsiderar que os Autores, em princípio, tem um débito perante a 

Instituição Financeira, e que desde mês de junho do presente ano têm 

conhecimento da mora e da necessidade de quitação desta, e que, não 

tendo efetuado o pagamento do débito, há a consolidação da propriedade 

do imóvel em nome do Requerido, que poderá, em tese, vendê-lo em leilão 

extrajudicial, consoante os dispositivos legais do contrato pactuado 

livremente entre as partes, cientes de suas cláusulas, sobretudo da 

alienação fiduciária. De plano, não vislumbro verossimilhança nas 

alegações dos Autors, fundada em prova inequívoca a fim de que seja 

deferida a liminar pretendida suficiente para determinar a suspensão do 

procedimento de alienação extrajudicial do imóvel. Portanto, cumpridos os 

requisitos estabelecidos na Lei pertinente, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Caso as custas e taxas judiciais não sejam recolhidas, 

certifique-se enviem conclusos. Intime-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 

2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1019734-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYRLANNE GURGEL DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - 0008312-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1019734-52.2016.8.11.0041 AUTOR: SYRLANNE GURGEL DE 

CARVALHO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. A nova Lei Processual n. 

13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 

acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Ademais, nos autos há evidencia da falta de pressupostos legais para 

concessão da gratuidade, ou seja, inexiste a comprovação da alegada 

pobreza, entendo que a Autora não é insuficientemente capaz de arcar 

com as despesas processuais. Isto porque, diante da narrativa exordial, 

trata-se de comerciária, residente e domiciliada em endereço de classe 

média alta (Bairro Boa Esperança), e com amparo financeiro a garantir-lhe 

a contratação de empréstimo bancário de R$ 48.000,00 para aquisição de 

outro imóvel no valor de R$ 60.000,00. Ou seja, não existe nos autos nada 

que demonstre a hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade 

totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país. Diante das 

circunstancias não há como considerar a Autora dentro da clientela da 

Assistência Judiciária gratuita, vez que a própria demanda já aponta uma 

condição sócio-econômica bem diversa do que podemos denominar de 

pessoa próxima da linha de miséria alegada. Custa processual é espécie 

de Tributo e sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que 

têm dinheiro sobrando, como quer fazer crer o Autor ao pretender a 

gratuidade. Temos observado, com freqüência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma conseqüência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. No caso concreto, respeitadas as devidas proporções, 

há até uma quase agressão imediata à inteligência do Juiz e uma agressão 

mediata à inteligência do Legislador que estipulou por Lei a gratuidade para 

os efetivamente pobres, sem contar o ato de desonestidade intrínseco à 

afirmação falsa da pobreza, mais a deslealdade social para com aqueles 

co-Cidadãos que efetivamente necessitam do favor legal da gratuidade da 

Justiça. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 

por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº  70056225550 2013/CÍVEL n°  CNJ : 

0347182-45.2013.8.21.7000, rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. 

RECURSO ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 
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concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Deste modo, indefiro o pedido para a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita e oportunizo à Autora o prazo de cinco (5) dias para 

que, querendo, efetue o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito – art. 101,§ 2º, do NCPC. 

No mais, aproveito do ensejo para análise do pedido de tutela provisória de 

urgência: Conforme se verifica dos autos, a carta do Requerido 

informando que o último débito automático na conta corrente da Autora, 

referente ao contrato sub judice na condição de funcionária deu-se em 

novembro de 2009, foi emitida em 18/11/2009. (Documento ID. 3676462). 

Portanto, os descontos alegadamente abusivos são efetuados na conta 

corrente da Autora há mais de sete anos, o que descaracteriza a urgência 

avençada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a grave lesão ou 

perigo de dano causado, caso não seja concedida a medida. A medida 

antecipatória visa atender situações de urgência, em que eventual delonga 

na prestação jurisdicional pode causar dano ao direito da Autora, o que 

não é o caso dos autos, uma vez que somente agora, após sete anos, 

ingressou em juízo. Não vislumbro verossimilhança nas alegações da 

Autora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Caso as custas e taxas 

judiciais não sejam recolhidas, certifique-se enviem conclusos. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-7 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1021518-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - 0018201-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021518-64.2016.8.11.0041 AUTOR: MARIA FATIMA DE 

ARRUDA RÉU: BANCO BMG Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela 

Antecipada proposta por MARIA FÁTIMA DE ARRUDA em face de BANCO 

BMG S/A. Postula a Autora pela declaração de inexistência de débitos pois 

não contratou serviço de cartão de crédito e sim empréstimo consignado, 

e requer a tutela antecipada para suspender os descontos em sua folha 

de pagamento pelo Requerido, inversão do ônus da prova, repetição de 

indébito e danos morais. É o relatório. Fundamento e decido. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à Autora. Prima facie, diante da ausência do 

contrato do aludido empréstimo, impossível a análise de eventuais 

abusividades em sede de tutela provisória. Isto, pois, consoante a Súmula 

381, do STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de 

ofício da abusividade das cláusulas, e consequentemente, determinar a 

suspensão da cobrança destes, mesmo que provisoriamente. Ou seja, 

inexiste verossimilhanças nas alegações da Autora a conferir-lhe a 

medida. Não se pode, diante da mera alegação unilateral de abusividade, 

suspender-se a cobrança de parcelas livremente contratadas pela Autora. 

No mais, conforme se verifica da própria narrativa da Autora, os aludidos 

descontos, ditos abusivos, ocorrem desde a vigência do contrato de 

empréstimo, em 2012. Portanto, os descontos são efetuados na sua folha 

de pagamento da Autora há mais de quatro anos, o que descaracteriza a 

urgência avençada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a 

grave lesão ou perigo de dano causado, caso não seja concedida a 

medida. A medida antecipatória visa atender situações de urgência, em 

que eventual delonga na prestação jurisdicional pode causar dano ao 

direito da Autora, o que não é o caso dos autos, uma vez que somente 

agora, após quatro anos, ingressou em juízo. Não vislumbro 

verossimilhança nas alegações da Autora, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, 

CITE-SE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, 

III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada 

a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se. Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2016 

José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018715-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERTE RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1018715-11.2016.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LAERTE RIBEIRO DA 

SILVA Despacho Vistos etc. Tendo em vista que o endereço eletrônico 

informado no id: 3695770 é do advogado, intime-se o patrono para 

emendar a inicial trazendo aos autos o endereço eletrônico da parte 

autora, consoante determina o artigo 319, II do Código de Processo Civil, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 07 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022472-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 84206-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARANELLO AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 2 2 4 7 2 - 1 3 . 2 0 1 6 . 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: MARANELLO 

AUTOMOVEIS LTDA - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 12 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022832-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - 0014020-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022832-45.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as conseqüências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Em que pesem os 

argumentos expendidos pela requerente em sua inicial, este juízo se 

reserva para apreciar o pedido de tutela antecipada após a resposta do 

Banco requerido. IV – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 13 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018917-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a parte autora encartou nos autos petição ID 

4368561 que NÃO CONSTA CONTEÚDO , desta feita, reitera-se que NÃO 

CONSTA nos autos comprovante de pagamento do recolhimento das 

custas e taxas judiciais, assim impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, ou 

informar o ID da petição que contém o referido pagamento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022402-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1022402-93.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A 

REQUERIDO: GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Compulsando os autos observo que a ação foi 

registrada como “Ação de Busca e Apreensão”, quando se trata de ação 

de execução. Assim, proceda a Secretaria às retificações devidas, no tipo 

da ação, devendo passar a constar “Ação de Execução de Título 

Extrajudicial”. II – Citem-se os executados para pagar a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 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. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 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. 

Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 12 de dezembro de 2016. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1420 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021496-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - 0010203-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. S. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1021496-06.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LAENDER MENDES 

DA SILVA REQUERIDO: LUCIANA SANTOS FREITAS Vistos etc. Intime-se 

o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento, apresentando procuração do autor, eis que, o 

documento de fls.02 ID 3689338, encontra-se ilegivel. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 155, II). Requer o autor, regulamentação da 

convivência com seu filho Wallace, sob o argumento de que, a genitora do 

menino vem colocando obstáculos, no convívio paterno-filial. De todo o 

exposto, ressalto que, o exercício da guarda de filhos sofreu mudanças 

positivas, com a entrada em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no 

que se refere ao reconhecimento da igualdade parental. O novo modelo de 

guarda foi reconhecido como forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. A guarda compartilhada só 

pode ser afastada nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não 

se mostrarem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um 

deles não desejasse exercitá-lo, o que não é o caso. Passou a constar no 

art. 1.583 do Código Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou 

compartilhada. (...) § 2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio 
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com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o 

pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos 

filhos. Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II 

– decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 

em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 

e com a mãe. Com o advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a 

ser regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que 

vinham sendo utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo 

modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o 

alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Saliento 

que, independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura 

do relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem 

no pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo 

qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada. 

Reconhecer que, a guarda não poderia ser compartilhada nas situações 

de dissenso seria o mesmo que, permitir um sufrágio da guarda unilateral, 

em detrimento dos interesses dos filhos que, necessitam e, por isso 

mesmo, têm o direito de conviver com seus dois genitores. Diante do 

exposto, a guarda provisória de Wallace Luhan Freitas Silva, deverá ser 

exercida de forma compartilhada entre os seus genitores. Via de 

consequência, regulamento, provisoriamente, o tempo de convívio do 

genitor, com seu filho, da seguinte maneira: a) Aos finais se semanas 

alternados, buscando o menino no sábado, às 08:00 horas na residência 

materna e, devolvendo-o no domingo subsequente às 18:00 horas; b) As 

festividades de final de ano serão divididas da seguinte forma: Nos anos 

impares, a criança passará as festividades de Natal com a genitora e as 

de Ano Novo com o genitor, sendo que, nos anos pares, o infante passará 

as festividades de Natal com o genitor e as festas de Ano Novo com a 

genitora; A medida justifica-se, pois os genitores são residentes nesta 

urbe, ou seja, inexistindo longa distância a ser percorrida, de forma que, o 

modelo estipulado é possível de ser exercitado. Como medida de 

celeridade, designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo 

dia 25 de janeiro de 2017 às 09:00 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as 

partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus 

advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. 

Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 

2016. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-69 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020265-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - 0013941-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. A. D. L. (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1020265-41.2016.8.11.0041 AUTOR: RODRIGO MAZIERO 

AMORIM RÉU: MARILIA GABRIELA ARAGÃO DE LIMA Vistos etc. 

Outrossim, advirto a parte autora, quanto à desnecessidade do uso de 

abreviatura, em razão da ação tramitar em segredo de Justiça. A referida 

prática dificulta na identificação dos demandantes e localização do 

processo. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 

1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II). O 

documento constante do ID n° 3710312 demonstra o vínculo de 

parentesco existente entre o autor e o infante, visto que, são pai e filho. 

Ante a oferta de alimentos formulada pelo autor, fixo os alimentos 

provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que hoje 

importam em R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais). O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de desconto em folha de 

pagamento do alimentante, perante o Exército e, depósito na conta 

bancária da parte requerida que, deverá informa-la aos autos, em 03 

(três) dias. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° 

salário e rescisórias. Outrossim, ressalto que, o exercício da guarda de 

filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada em vigor da Lei 

13.058/2014, especialmente, no que se refere ao reconhecimento da 

igualdade parental. O novo modelo de guarda foi reconhecido como forma 

mais eficaz, para o alcance do pleno desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. A guarda compartilhada só pode ser afastada nas 

hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrarem aptos, 

para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um deles não desejasse 

exercitá-lo, o que não é o caso. Passou a constar no art. 1.583 do Código 

Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na 

guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido 

de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Com o 

advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser regra, não 

prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo 

utilizadas, para a concessão da guarda unilateral. O novo modelo de 

guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Saliento que, 

independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura do 

relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem no 

pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo 

qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada. 

Reconhecer que, a guarda não poderia ser compartilhada nas situações 

de dissenso seria o mesmo que, permitir um sufrágio da guarda unilateral, 

em detrimento dos interesses dos filhos que, necessitam e, por isso 

mesmo, têm o direito de conviver com seus dois genitores. Diante do 

exposto, a guarda provisória de Pietro Aragão Maziero Amorim, deverá 

ser exercida de forma compartilhada entre os seus genitores. Via de 

consequência, regulamento, provisoriamente, o tempo de convívio do 

genitor, com seu filho, da seguinte maneira: a) ás quartas-feiras, o 

requerido poderá ficar com o pequeno menino, das 19:00 horas às 20:00 

horas, com livre opção de permanecer ou não no lar materno. b) Em 

domingos alternados, o genitor poderá conviver com o filho, das 16:00 às 

18:00 horas, com livre opção de permanecer ou não no lar materno. A 

medida justifica-se, pois os genitores são residentes nesta urbe, ou seja, 

inexistindo longa distância a ser percorrida, de forma que, o modelo 

estipulado é possível de ser exercitado. Como medida de celeridade, 

designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 24 de 

janeiro de 2017 às 16:00 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, intimem-se ambas as partes, a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhadas de seus advogados, 

fazendo constar do mandado que, na hipótese de inocorrência de acordo, 

o prazo de defesa começará a fluir, a partir da referida solenidade. 

Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o nobre 

Parquet. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2016. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-99 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo Número: 1019548-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - 16542-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. J. H. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1019548-29.2016.8.11.0041 Valor causa: R$ 1.000,00 Tipo: Cível Espécie: 

DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) REQUERENTE: ADRIANA DAMASCENO 

FURTADO REQUERIDO: MARKUS ALOIS JOSEF HANDLE Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) MARKUS ALOIS JOSEF HANDLE, Austríaco, nascido 

em 22/03/1976, filho de Harald Handle e Maria Handle, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, Data de Distribuição da Ação: 06/11/2016 

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital integrar a 

relação processual e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL:Adriana furtado Handle interpôs a 

presente ação de Divórcio em desfavor de Markus Alois Josef Handle 

requerendo a decretação do divórcio, bem como voltar a usar o nome de 

solteira. DESPACHO: Numero do Processo: 1019548-29.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA DAMASCENO FURTADO REQUERIDO: MARKUS 

ALOIS JOSEF HANDLE Vistos etc. Custas recolhidas. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Indefiro, por ora, o pedido onde se 

requer a realização da citação do requerido por edital. Sabe-se que, a 

citação por edital é medida excepcional, sendo esta alternativa utilizada 

tão somente, após esgotadas as possibilidades de localização da parte 

requerida. Diante do exposto, determino: 1- Promova-se pesquisa, junto 

aos Sistemas conveniados, visando obter informações, em relação ao 

endereço do demandado Markus Alois Josef Handle, nascido em 

22.03.1976, filho de Harald Handle e Maria Handle,. Os autos 

permanecerão em gabinete, até que, a informação do endereço do 

requerido, seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Frustradas as buscas acima mencionadas, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos a nobre Defensoria Pública, para seu 

pronunciamento, na condição de curadora especial. Outrossim, indefiro, o 

pedido de tutela de urgência para decretação do divórcio, uma vez que, é 

necessária a angularização processual. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de novembro de 2016. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será 

nomeado curador especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, 

Tatiane Bezerra Bona, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá - MT , 14 de 

dezembro de 2016. Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-39 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021429-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DUARTE E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - 0008616-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRA DUARTE E SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021429-41.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDE DUARTE E SOUZA 

INVENTARIADO: ARGEMIRA DUARTE E SOUZA Visto. 1. Cuida-se de ação 

de inventário ajuizada em razão do falecimento de Argemira Duarte e 

Souza em que todos os interessados estão representados pelos mesmos 

advogados (pág. 5, 9, 13, 18 da petição inicial). 2. Por ora, determino que a 

petição inicial seja emendada no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada 

de documentos legíveis das partes, bem como, para que seja instruída 

com o comprovante de recolhimento das custas, visto que apenas foi 

comprovado o recolhimento da taxa de distribuição. 3. No mesmo prazo, o 

valor da causa deverá ser retificado para o valor equivalente da herança. 

4. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão para indeferimento da petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2016. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-156 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021175-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CORASSA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCEL FERREIRA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1021175-68.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CAROLINA 

CORASSA VIEIRA Endereço: RUA LOS ANGELES, 680, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-400 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ALEX MARCEL FERREIRA COUTO Endereço: RUA K, 08, (RES NILCE PAES 

BARRETO) QUADRA 14, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-139 INTIMANDO: REQUERENTE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência 

da certidão negativa do sr. oficial de justiça. CERTIDÃO:ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO em cumprimento ao respeitável 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO, Expedido 

por Determinação do Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Capital, extraído dos autos de nº 

1021175-68.2016.8.11.0041, Parte Autora: CAROLINA CORASSA VIEIRA, 

Parte Requerida: ALEX MARCEL FERREIRA COUTO, estive no dia 09 de 

dezembro de 2016, na K, Quadra 14, Casa 08, Residencial Nilce Paes 

Barreto, Bairro Pascoal Ramos, Cidade Cuiabá - MT., encontrei o imóvel 

abandonado, o vizinho da casa 09, informou que atualmente o imóvel 

encontra-se desocupado. Diante do exposto devolvo o mandado sem o 

devido cumprimento. /MT, 13 de dezembro de 2016. GEZICA PEREIRA 

RAMOS DE OLIVEIRA Oficial de Justiça Assinado eletronicamente por: 

G E Z I C A  P E R E I R A  R A M O S  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4466756 16121319044534800000004432610 OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,14 de dezembro de 2016 ______________________________ 

G E S T O R  J U D I C I Á R I O 

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-156 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021176-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA CORASSA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCEL FERREIRA COUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1021176-53.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: CAROLINA 

CORASSA VIEIRA Endereço: RUA LOS ANGELES, 680, JARDIM 

CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-400 PARTE REQUERIDA: Nome: 

ALEX MARCEL FERREIRA COUTO Endereço: RUA K, 08, (RES NILCE PAES 

BARRETO) QUADRA 14, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-139 INTIMANDO:requerente FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência certidão 

negativa do sr. oficial de justiça. CERTIDÃO:ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação CERTIFICO em cumprimento ao respeitável MANDADO 

DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO, Expedido por 

Determinação do Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, extraído dos autos de nº 
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1021175-68.2016.8.11.0041, Parte Autora: CAROLINA CORASSA VIEIRA, 

Parte Requerida: ALEX MARCEL FERREIRA COUTO, estive no dia 09 de 

dezembro de 2016, na K, Quadra 14, Casa 08, Residencial Nilce Paes 

Barreto, Bairro Pascoal Ramos, Cidade Cuiabá - MT., encontrei o imóvel 

abandonado, o vizinho da casa 09, informou que atualmente o imóvel 

encontra-se desocupado. Diante do exposto devolvo o mandado sem o 

devido cumprimento. /MT, 13 de dezembro de 2016. GEZICA PEREIRA 

RAMOS DE OLIVEIRA Oficial de Justiça Assinado eletronicamente por: 

G E Z I C A  P E R E I R A  R A M O S  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4466768 16121319062881600000004432622 OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,14 de dezembro de 2016 ______________________________ 

G E S T O R  J U D I C I Á R I O 

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-69 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021619-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. F. R. (RÉU)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1021619-04.2016.8.11.0041 AUTOR:Nome: KETE PEREIRA CARVALHO 

Endereço: RUA ROMANOS, 03, JARDIM SANTA ISABEL, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78035-185 REQUERIDO:Nome: OSIEL DE FRANCA RIBEIRO Endereço: 

AVENIDA CIRÍACO CÂNDIA, 44, CIDADE VERDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78028-770 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

E DA DEFENSORIA PÚBLICA, para tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO 

prolatado neste processo. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 de dezembro de 

2016 ______________________________ GESTOR JUDICIÁRIO 

____________________________________________________________

____________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, 

Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - 

TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-39 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021976-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA SANTANA PEREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

VANIA PEREIRA OETIZ (REQUERENTE)

VANESSA PEREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

VALQUIRIA PEREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - 0005471-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMERCINDO ALVES ORTIZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1021976-81.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: OSVALDINA 

SANTANA PEREIRA ORTIZ Endereço: RUA RONDONÓPOLIS, 05, Quadra 

12, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-304 Nome: VALQUIRIA PEREIRA 

ORTIZ Endereço: RUA RONDONÓPOLIS, 05, Quadra 12, CPA II, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78055-304 Nome: VANIA PEREIRA OETIZ Endereço: RUA 

RONDONÓPOLIS, 05, Quadra 12, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-304 

Nome: VANESSA PEREIRA ORTIZ Endereço: RUA RONDONÓPOLIS, 05, 

Quadra 12, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-304 PARTE REQUERIDA: 

Nome: GOMERCINDO ALVES ORTIZ Endereço: RUA RONDONÓPOLIS, 05, 

Quadra 12, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-304 INTIMANDO: 

Requerentes e patrona FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO 

prolatado neste processo e cumprir as determinações: DECISÃO: 

Processo n. 1021976-81.2016.8.11.0041. Ação: Inventário. Vistos, etc... 

Defiro o pedido de justiça gratuita, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Atento ao postulado na inicial cumpre observar, inicialmente e desde já, 

que é inviável o acolhimento nestes autos do pedido para que seja 

determinado “ao Cartório competente que proceda a escrituração do bem 

em nome do de cujus – mutuário” (cf. Id 4310007, item 5). Isso porque só 

poderá haver o julgamento/homologação da partilha em face do direito 

relacionado ao imóvel ou imóveis que se encontrar(em) 

registrados/regularizados em nome do inventariado, inclusive para que 

possa ser viabilizado o imediato registro do formal de partilha em nome dos 

herdeiros, pois, do contrário, ficará na dependência de regularização pela 

via administrativa e/ou judicial adequada, que não é o 

inventário/arrolamento. Neste sentido, aliás: “APELAÇÃO CÍVEL. 

INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. Verificado 

que o imóvel não está registrado no nome do inventariante, havendo 

apenas contrato particular transmitindo a posse e a propriedade, 

mostra-se possível abrir o inventário e nomear inventariante, para 

representar o espólio, podendo ser suspenso o processo enquanto se 

providencia a regularização do imóvel junto ao registro de imóveis. 

Apelação provida”. (Apelação Cível Nº 70056538325, Sétima Câmara 

Cível, TJRS, Julgado em 13/11/2013). Dito isso, nomeio inventariante a Sra. 

Maria de Lourdes dos Santos, fls. 04, que poderá prestar compromisso em 

05 (cinco) dias, para os fins de direito, havendo necessidade, pois, diante 

da conversão para arrolamento, nesta oportunidade, é dispensado o 

compromisso (art. 664 CPC). Outrossim, não se pode desconsiderar ainda 

que de acordo com os artigos 664 e 665 do CPC, mesmo quando existe o 

interesse de incapaz, o inventário pode ser processado pelo rito de 

arrolamento (mais simplificado) desde que o valor dos bens do espólio 

seja igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. Assim sendo, e atento 

ao(s) bem(ns) e valor(es) indicado(s) na inicial, a fim de agilizar o 

prosseguimento e conclusão deste inventário, ressalvando eventual 

necessidade de continuidade pelo rito solene, procedo, desde já, a 

conversão para o rito de arrolamento, mediante as retificações e 

anotações necessárias. Consigno, ainda, por oportuno, que questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obsta a conclusão deste processo, 

com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 

662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que a inventariante regularize 

o(s) bem(ns) a ser(em) inventariado(s), em nome do de cujus, conforme 

consignado/decidido inicialmente. Além disso, deverá providenciar ainda a 

juntada de certidão para fins de aferição de existência ou não de 

testamento, em razão da obrigatoriedade prevista, neste sentido, no 

Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento do 

processo, incumbe à inventariante complementar a inicial nos termos 

acima decidido, no prazo de 60 (sessenta) dias - ressalvando eventual e 

justificada necessidade de dilação de prazo e inclusive de suspensão do 

processo - apresentando/ratificando ou retificando o plano de partilha com 

a indicação do(s) bem(ns)/patrimônio valor(es) e quota parte de cada 

herdeira (art. 664 CPC). Em seguida, considerando que todas as herdeiras 

estão representadas pela mesma advogada, e, não havendo interesse de 

incapaz, depois de cumpridas as determinações supra, ou se extrapolado 

o prazo fixado, voltem os autos imediatamente conclusos para análise 

quanto à homologação-julgamento ou ulteriores deliberações. Às 

providências. Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,14 de dezembro de 
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2016 ______________________________ GESTOR JUDICIÁRIO 

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-1420 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021712-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. A. R. (REQUERENTE)

C. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - 3055-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1021712-64.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: NEY RODRIGO 

AZAMBUJA RONDON Endereço: RUA MIL, casa 37, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-730 Nome: CLEUZA SOUZA DE AZAMBUJA 

Endereço: RUA MIL, Q 17 C 39, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-730 PARTE REQUERIDA: Nome: CLAUDINETE APARECIDA DE 

BARROS Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAM, 41, 

CAMPO VELHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-260 INTIMANDO: REQUERENTE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima 

qualificada, para tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO prolatado neste 

processo. DECISÃO: Processo n°. 1021712-64.2016.8.11.0041 Ação: 

Regularização de Visitas com pedido de tutela de Urgência. Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Trata-se de Ação de Regularização de Visitas com pedido 

de tutela de Urgência, proposta pelos Requerentes em face da Requerida, 

sob os argumentos, em síntese, de que no ano de 2013 as partes, 

Requerente/genitor e Requerida/genitora, entabularam acordo acerca do 

reconhecimento e dissolução de união estável, guarda, direito de visitas e 

alimentos, junto ao processo de código n. 352044 que tramitou perante a 

Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. Informa que por certo tempo, não houve óbice ao exercício das 

visitas, porém, nos últimos finais de semana, a Requerida passou a 

colocar obstáculos em relação as visitas do pai/Requerente, o que vem 

angustiando e preocupando os Requerentes quanto ao bem estar da 

filha/neta. Dessa forma, pedem a antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência para que o Requerente possa exercer seu direito de 

convivência/visitação com a filha na forma descrita às fls. 11. Instruíram o 

pedido com os documentos de fls. 16/24. É o relatório. Decido. 

Registra-se, primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi 

recepcionado pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 

294 a 311 sob o nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não 

se tratando de uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria 

antecipação da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, 

pressupõe existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito reclamado pelos Requerentes e, ainda assim, se houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 

300 do CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada 

alguma das hipóteses do art. 311 do CPC. No caso em exame, diante do 

noticiado no pedido inicial e dos documentos acostados, como medida 

acautelatória, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada e fixo 

provisoriamente o direito de visitas dos Requerentes em visitar e ter a 

filha/neta em sua companhia aos finais de semana, de maneira alternada, 

iniciando-se as sextas feiras, após o horário escolar, e encerrando aos 

domingos, às 20:00 horas, com a devolução da menor na casa da 

mãe/Requerida. Considerando que de acordo com o Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda 

aos artigos 694, 695 e 696 do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 09/03/2017 às 14:00 horas. Cite-se a parte Requerida com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º, art. 695 CPC), para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º, art. 695 CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de advogados ou de defensores públicos (§ 4º, art. 695 

CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos 

Autores (art. 344 do CPC). Intime-se, ainda, a parte Autora, através de seu 

patrono, bem como cientifique-se o Ministério Público. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Diante dos fatos contidos no pedido inicial, 

entendo conveniente e determino a realização de um estudo social, com a 

oitiva das partes e de vizinhos, se possível, a fim de constatar os fatos 

alegados e verificar, in loco, a situação das partes, inclusive para auxiliar 

em futura decisão, caso não haja acordo entre as partes. O laudo deve 

ser juntado aos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se, 

servindo a presente como mandado. Assinado eletronicamente por: 

G I L P E R E S  F E R N A N D E S  D A  S I L V A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4354280 16120716215044800000004321279. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,14 de dezembro de 2016 ______________________________ 

G E S T O R  J U D I C I Á R I O 

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-99 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014683-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA LACERDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - 0002906-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MACEDO DIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1014683-60.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: KARINA LACERDA 

DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 299, RESIDENCIAL 

RIO CLARO, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 PARTE 

REQUERIDA: Nome: FERNANDO MACEDO DIAS Endereço: RUA 16, 06, 

QUADRA 13, CASA 03 SETOR "D", SANTA TEREZINHA (1ª ETAPA), 

CUIABÁ - MT - CEP: 78089-646 INTIMANDO: REQUERENTE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para 

comparecer na escrivania e retirar a CERTIDÃO DE CASAMENTO com as 

anotações requeridas, enviada pelo Cartório respectivo. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,14 de dezembro de 2016 ______________________________ 

G E S T O R  J U D I C I Á R I O 

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 
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Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016087-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - 0014760-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008397-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - 0012487-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017492-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARIFE DOS SANTOS SALIM - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - 0015961-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002267-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO JOSE CAROLINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - 0006943-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada.

Intimação Classe: CNJ-1289 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021144-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTANA GODOY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - 0006707-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-119 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018729-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA LAVAPES LTDA - ME (IMPETRANTE)

GILMAR NETO DE ASSUNCAO (IMPETRANTE)

ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

MOREIRA ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - 0005390-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002519-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - 0006551-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Brito (IMPETRADO)

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), 

comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só 

aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ

Processo Número: 1021348-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - 0018268-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003936-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA OAB - 175156-/SP (ADVOGADO)

MARINA JULIA TOFOLI OAB - 236439-/SP (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE ARRUDA OAB - 133149-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal da Administração Tributária do Estado do Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006216-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT GEO SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - 21278-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022186-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO SIMOES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - 0010097-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016897-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SALVATIERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONY VITOR SANTOS SOUZA OAB - 10460-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007960-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - 0004811-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração das Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 
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juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005665-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CONCEICAO ROQUE (IMPETRANTE)

A A VIGANO COM DE VERDURAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - 16756-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) das Unidades Consumidoras das impetrantes – UC n. 

6/938046-0 e 6/317598-1. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por 

competir à Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA 

S/A) a confecção da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir 

aludidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à 

Unidade Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da 

fatura de energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora 

acerca desta decisão para as providências necessárias, nos termos do 

artigo 13 da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do 

artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013747-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARCIA DOS SANTOS QUINTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - 14958-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA:Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e 

correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS 

DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei 

nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta 

de poupança até o efetivo pagamento. CORREÇÃO MONETÁRIA, por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 

11.960/2009, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no 

INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, 

índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem custas. 

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos termos do art. 85 do 

NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504585-10.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZERILENE ALENCAR TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - 0007174-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA:Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração das Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015524-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DA SILVA CUNHA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - 0017566-O/MT (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - 13266-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e 

correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS 

DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei 

nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta 

de poupança até o efetivo pagamento. CORREÇÃO MONETÁRIA, por força 

da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 

11.960/2009, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no 

INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, 

índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem custas. 

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos termos do art. 85 do 

NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C.OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017096-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MACHADO MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021974-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOARES DA SILVA & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - 0010709-A/MT 

(ADVOGADO)

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - 0018255-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: ISTO POSTO, e consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada no sentido de 

determinar à autoridade coatora que deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da conta da Impetrante – UC nº. 6/449976-0, bem 

como que informe à Rede CEMAT (Grupo ENERGISA) que se abstenha de 

incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica 

referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto que seja de sua 

responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, até julgamento 

final deste writ. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-na do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei 

nº. 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019926-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOUGLAS ARENAS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - 20453-O/MT (ADVOGADO)

CRISLAINE VEIGA OAB - 15425-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso VIII, do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000614-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ANSELMO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015651-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA MAHLE - ME (IMPETRANTE)

THEREZA MAHLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - 16756-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004798-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - 14954-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA DA DECISÃO ID 1931943 de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada. DECISÃO: "Vistos. A Terceira Câmara Cível do E. TJMT 

comunica o deferimento de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento n. 

1001037-09.2016.8.11.0000, apontando equívoco na decisão agravada 

quanto à interpretação do documento “Aviso de Cobrança Fazendária”, 

pois o 2º parágrafo de seu item 3 teria sido bastante claro quanto à 

imposição de multa de mora de 20% na hipótese de quitação do valor total 

do débito no prazo fixado, ou a sua substituição pela penalidade de 100%. 

Revendo o documento mencionado, tenho que a sua interpretação é dúbia 

e permite a conclusão tanto nos termos da decisão agravada, quanto na 

decisão de concessão do efeito suspensivo. Isso porque, a despeito da 

ressalva do item 3, o item 1 intima, de maneira expressa, a parte autora ao 

recolhimento do valor total do débito, o qual, nos termos da tabela 

anexada, corresponderia, ao que tudo indica, ao somatório das duas 

multas. Inobstante essa observação, diante da ressalva que faz o item 3 

mencionado na decisão da Corte, tenho que o decisum vergastado 

comporta revisão, já que um detalhe, neste momento, chama minha 

atenção, pois à parte autora caberia melhor prova quanto ao requisito da 

medida de urgência vindicada, a qual poderia ser produzida mediante a 

impressão do boleto para pagamento da dívida, ocasião em que ficaria 

registrado o real valor cobrado pelo requerido. Destarte, tendo em vista a 

fragilidade das provas anexadas com a exordial, que afetam a 

plausibilidade do direito invocado, tenho que o decisum deve ser 

revogado. Isso posto, nos termos da fundamentação supra, faço uso do 

juízo de retratação e REVOGO a decisão de ID 1397080, ficando 

INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Tendo em vista que 

a contestação e a impugnação já constam anexadas no processo, as 

partes deverão se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua real necessidade. 

Oficie-se a Exma. Relatora do Agravo de Instrumento, noticiando a 

retratação firmada nestes autos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021464-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GONCALVES DONHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - 7467-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

autor para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando nos 

autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Decisão: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ROGER GONÇALVES DONHA contra ato do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE TRÂNSITO - DETRAN. 

Alega que é proprietário de um veículo GM/S10 EXECUTIVE D, cor prata, 

ano 2009/2010, Placa NPM 8709, e foi impedido de efetuar o licenciamento 

sem que efetuasse o pagamento de multas existentes. Assevera que a 

autoridade coatora está agindo ilegalmente, tendo em vista que não houve 

a notificação prévia da existência das multas. Requer, liminarmente, que 

seja determinada a autoridade coatora para que proceda ao licenciamento 

do veículo, independentemente do pagamento das multas registradas. É o 

relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu 

motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a proemial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991815/12/2016 Página 42 de 125



23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, 

determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo 

GM/S10 EXECUTIVE D, cor prata, ano 2009/2010, Placa NPM 8709, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021350-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - 6667-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESE.URBANO 

(IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

autor para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando nos 

autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF . Decisão: "Vistos. Antes de analisar a liminar, diante 

da situação que se apresenta com a lide, entendo prudente ouvir, 

primeiramente, a autoridade coatora. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que 

entenderem convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021168-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR COSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - 0014559-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

autor para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando nos 

autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Decisão: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por PAULO CESAR COSSO contra ato do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTAUDAL DE TRÂNSITO - DETRAN. 

Alega que é proprietário de um veículo IMP VW GOL ESPECIAL, cor 

branca, ano 1998/1999, Placa JZP 0288, e foi impedido de efetuar o 

licenciamento sem que efetuasse o pagamento de multas existentes. 

Assevera que a autoridade coatora está agindo ilegalmente, tendo em 

vista que não houve a notificação prévia da existência das multas. 

Requer, liminarmente, que seja determinada a autoridade coatora para que 

proceda ao licenciamento do veículo, independentemente do pagamento 

das multas registradas. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 

12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se 

suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida...”. Pelos documentos trazidos com a proemial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, 

determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo 

IMP VW GOL ESPECIAL, cor branca, ano 1998/1999, Placa JZP 0288, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006327-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA SANTANA RAUSCHKOLB (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 0018145-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 
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Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Tomem as providências necessárias para a habilitação do 

novo causídico que atuara em prol da Requerente. Com ou sem recurso 

voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007412-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 0018145-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Tomem as providências necessárias para a habilitação do 

novo causídico que atuara em prol da Requerente. Com ou sem recurso 

voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006926-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PARISI TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 0018145-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Tomem as providências necessárias para a habilitação do 

novo causídico que atuara em prol da Requerente. Com ou sem recurso 

voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007654-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 0018145-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Tomem as providências necessárias para a habilitação do 

novo causídico que atuara em prol da Requerente. Com ou sem recurso 

voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009380-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FONSECA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - 4411-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008298-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LAZARO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - 18887-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pelo Requerente, 

para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à 

remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015685-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - 0013624-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

6/1321577-7.. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003032-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANDRE ARALDI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - 0008798-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

11799728. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001507-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO RS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - 8690-O/MT (ADVOGADO)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - 0017461-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

7782403. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002661-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE LEITE DA CRUZ GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - 0017461-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

6/628565-4. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010103-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 
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do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

6/636486-3. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001647-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - 0009247-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

2954508. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001638-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - 0009247-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

7994885. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001339-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E J NOATTO - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - 8690-O/MT (ADVOGADO)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - 0017461-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

596353. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 
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encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0503513-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO INTERLANDI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - 250981-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

18339099. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.RI.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005344-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIAS ZERO GRAU LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - 18438-O/MT (ADVOGADO)

TONI FERNANDES SANCHES OAB - 19529-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 

6/1712283-9. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Por competir à Centrais 

Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo ENERGISA S/A) a confecção 

da fatura de energia elétrica, extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, de incluir aludidos 

valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade 

Consumidora descrita acima, por lhe competir a confecção da fatura de 

energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a autoridade coatora acerca 

desta decisão para as providências necessárias, nos termos do artigo 13 

da Lei Mandamental. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Nos termos do parágrafo único do artigo 

14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta sentença está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, esgotado o prazo para recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014333-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISSEIA DE FRANCA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - 0009271-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração das Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002706-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - 18345-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração das Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006029-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DIANA VENTURINI (IMPETRANTE)

M R D VENTURINI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - 0019145-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: EX POSITIS, por esses fundamentos e 

tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A 

SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade 

impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) das Unidades Consumidoras das impetrantes – UC n. 

6/331522-3, 6/2012335-2 e 6/308759-0. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC. Por competir à Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT (Grupo 

ENERGISA S/A) a confecção da fatura de energia elétrica, extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a para que se abstenha, igualmente, 

de incluir aludidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica 

referente à Unidade Consumidora descrita acima, por lhe competir a 

confecção da fatura de energia elétrica. Comunique-se, incontinenti a 

autoridade coatora acerca desta decisão para as providências 

necessárias, nos termos do artigo 13 da Lei Mandamental. Isento de 

custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF e 

105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Nos termos do parágrafo único do artigo 14, §1° da Lei n. 12.016/09, esta 

sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, esgotado o 

prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo-se grafar as homenagens deste Juízo. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012030-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA VENANCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - 0016319-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está transcrita abaixo. SENTENÇA: Pelo exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, 

para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a incorporar à 

remuneração das Requerentes, o percentual decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o 

Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de 

juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os 

JUROS DE MORA, devidos desde a citação, devem incidir no percentual de 

6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

CORREÇÃO MONETÁRIA, enquanto pendente de julgamento o Recurso 

Extraordinário 870.947/SE, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com 

base no INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após 

pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. Sem 

custas. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos temos do art. 

85 do NCPC. Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021896-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K B FONTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - 14887-/MT (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - 0016839-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES
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O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão:Vistos. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por B K B FONTES - ME objetivando a concessão de 

liminar “suspensão da exigibilidade dos créditos tributários então remidos e 

anistiados com base na Lei n° 9.481/2010 e do Decreto n° 526/2011 

(FUNEDS), agora reconstituídos pelo Estado conforme as Notificações de 

Cumprimento de Decisão Judicial (ADI 100642/2013) emitidas pela 

Secretaria de Fazenda, para fins de emissão da Certidão Negativa de 

Dívida Estadual , para evitar a exclusão do Simples Nacional”. O autor 

relata que aderiu aos benefícios concedidos pela Lei n. 9.481/10 e o seu 

Decreto regulador de número 526/11 com o fito de quitar sua dívida 

perante o Estado mediante acordo. Alega que o Termo de Acordo, 

Parcelamento e Confissão de Dívida firmado com o Estado foi rescindido, 

por força de decisão judicial proferida na ADI n. 100.642/13, que culminou 

por declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e do Decreto n. 

526/11. Destarte, assevera que recebeu Notificação de Cumprimento de 

Decisão Judicial dando ciência do cancelamento do Termo de Acordo e do 

estorno dos valores antes remidos/anistiados em seu conta corrente 

fiscal, o que fez com que passasse a ser cobrado por créditos tributários 

extintos em decorrência de sua quitação ou então de sua prescrição. Com 

a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. Decido. O mandado de 

segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09: “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Dispõe, ainda, a supramencionada Lei, em seu art. 7º, inciso III, 

que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. Em que pese os 

bem lançados fundamentos sobre a delimitação da coisa julgada material 

na ADI n. 100.642/13, entendo não ser possível, ao juízo de Primeiro Grau, 

deliberar sobre o alcance da coisa julgada material de acórdão prolatado 

por órgão colegiado, caso contrário, haveria aí uma clara usurpação de 

competência. Em relação à ofensa aos princípios da segurança jurídica, 

boa-fé, moralidade e direito adquirido, entendo que a discussão sobre o 

seu alcance ao caso concreto se revela excessivamente controvertida, 

de modo que o pronunciamento jurisdicional sobre o tema há de ser feito 

no julgamento do mérito da lide, o que impede a concessão da liminar, 

também por ausência da probabilidade neste momento processual. Na 

parte que toca ao deferimento da tutela ante a possível ocorrência de 

prescrição, entendo que com o advento do novo CPC, é necessária a 

prévia manifestação a parte contrária, o que torna inviável o deferimento 

da medida pretendia pela parte autora nesta ocasião. Portanto, analisando 

sumariamente os fatos e os fundamentos expostos, entendo que não 

restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão do pedido 

liminar. Posto isso, com fundamento no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 e 

art. 151, IV do CTN, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011398-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL WELTER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - 0015056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão:Vistos em Substituição Legal. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado ANTONIO MIGUEL WELTER 

contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO – 

DETRAN-MT. Alega que é proprietário de um veiculo da marca FORD, 

modelo FIESTA, ano fabricação 2009 e modelo 2010, placa NUE-1108, 

chassi 9BFZF54P3A5491103, renavan 00193628007, de cor prata, e foi 

impedido de efetuar o licenciamento sem que efetuasse o pagamento de 

multas existentes. Assevera que a autoridade coatora está agindo 

ilegalmente, tendo em vista que as multas são objeto de Recursos 

Administrativos pendentes de julgamento pelo CETRAN. Requer, 

liminarmente, que seja determinada a autoridade coatora para que proceda 

ao licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das multas 

registradas. É o relatório. Decido. O artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua 

que ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que 

deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato 

impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida...”. Pelos documentos trazidos com a proemial, verifico estar 

presente o fundamento relevante para o acolhimento da liminar, pois, 

segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a prévia 

notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Isto posto, DEFIRO a liminar pretendida, 

determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento do veículo 

da marca FORD, modelo FIESTA, ano fabricação 2009 e modelo 2010, 

placa NUE-1108, chassi 9BFZF54P3A5491103, renavan 00193628007, de 

cor prata, independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se a autoridade coatora para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Júnior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000334-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DO NASCIMENTO SOUZA (AUTOR)

CICERO PADILHA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - 16276-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso queira, 

apresentar contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021896-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K B FONTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - 14887-/MT (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - 0016839-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), 

comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só 

aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF.

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006285-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - 6667-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

PROCESSO: 1006285-27.2016.8.11.0041 Vistos etc. Cuida-se de petitório 

interposto pela NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

ENDOVASCULAR LTDA, que solicita o Bloqueio Judicial no valor de R$ 

9.731,00 (nove mil, setecentos e trinta e um reais), referente a 

complementação do referido material (stents farmacológicos), que não é 

coberto pelo SUS. Instado a se manifestar, o Estado de Mato Grosso 

transcorreu in albis o prazo assinalado, mantendo-se inerte, consoante 

verifica-se no ID 2482169. Diante do exposto, DEFIRO o bloqueio judicial de 

numerário existente em conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no 

valor total de R$ R$ - 9.731,00 (nove mil, setecentos e trinta e um reais), 

referente a complementação dos materiais utilizados no procedimento 

cirúrgico. O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados os 

termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a 

conta única do Poder Judiciário. Após expeça-se o Alvará Judicial para 

transferência da quantia em referência, para a conta da fornecedora do 

medicamento, NEUROCOR DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 

ENDOVASCULAR LTDA, CNPJ 07.403.159/0001.04, BANCO DO BRASIL, 

Agência nº 0046-9, Conta Corrente nº. 232247-1. Confirmado o bloqueio, 

expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, 

para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos presentes 

autos. A AUTORA e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação de 

contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal. Na sequência, intime-se o 

Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

prestação de contas, conforme disposto no § 4º do artigo 11 do 

Provimento n. 02/2015-CGJ. Cumprida a determinação, encaminhe-se os 

autos ao MP. Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz em Substituição da 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública T

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020693-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLA NUNES GARCIA VILARINHO (AUTOR)

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022629-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO LEBLON LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão:Vistos etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência impetrado por POSTO 

LEBLON LTDA, objetivando em sede de liminar que o Impetrado se 

abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente no TUSD, nas faturas 

de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante. Em breve 

síntese, o Impetrante assevera que o ICMS vem embutido na fatura mensal 

de energia elétrica, incidindo, indevidamente, sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD). Por derradeiro, alega que a incidência do 

ICMS sobre as referidas taxas é ilegal, posto inexistir previsão para tal, 

devido as peculiaridades acerca do consumo da energia elétrica. Com a 

inicial vieram documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09: Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso 

III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. No caso 

vertente, os documentos que acompanham a inicial demonstram, em 

caráter inicial, a boa aparência do direito do Impetrante e a razoabilidade 

de sua pretensão. Com efeito, a relevância do fundamento do pedido 

restou demonstrada de forma satisfatória, porquanto a base de cálculo do 

ICMS deve se restringir à energia consumida, não abrangendo as tarifas 
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de uso pelo sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica, 

consoante precedentes do E. STJ, que proferiu decisões importantes 

sobre o tema. A Segunda Turma foi expressa em afirmar que “o STJ 

possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica – TUSD não fazem parte da base de 

cálculo do ICMS” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no 

Recurso Especial nº 1267162/MG. Relator Ministro Herman Benjamin, 

decisão publicada em 24.8.2012). Ainda, em perfeita sintonia, a Súmula 

166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte". Assim, por evidente, não faz parte da base de cálculo do 

ICMS a TUSD e nem a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição e 

Transmissão de Energia Elétrica). Esclarecedora, a esse respeito, a 

análise do E. STJ, quando do julgamento do EDcl no AgRg no REsp 

1359399/MG, relatoria do Min. Humberto Martins, posicionamento do qual 

comungo, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES. CONSUMIDOR FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 

ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 

1.299.303/SC. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

(TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES. 1. 

Discute-se nos autos a possibilidade de o contribuinte pagar ICMS sobre 

os valores cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica, 

denominados no Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). 2. Esta Corte firmou 

orientação, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.299.303-SC, DJe 

14/8/2012) que o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa 

para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que 

tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda 

contratada e não utilizada de energia elétrica. 3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de 

discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, 

e não da concessionária de energia elétrica. Precedentes. 4. A Súmula 

166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte". Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do 

ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica). Precedentes. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem 

efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa ad 

causam do consumidor final.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

27/08/2013, DJe 06/09/2013). Sob esta ótica, friso ser inconteste que o 

ICMS incide sobre a energia elétrica, porém não sobre tarifas relativas à 

estrutura física correlata. Há distinção entre a destinação das rubricas. A 

base de cálculo do ICMS é formada pelo valor da operação relativa à 

circulação da mercadoria ou pelo preço do respectivo serviço prestado, 

hipótese na qual não se enquadra a tarifa de uso do sistema de 

distribuição nem os encargos de conexão. Já a tarifa pelo uso do sistema 

de distribuição não é paga pelo consumo de energia elétrica, mas pela 

disponibilização das redes de transmissão de energia. Assim, com os 

encargos de conexão, não se pode admitir que a referida tarifa seja 

incluída na base de cálculo do ICMS, uma vez que estes não presumem a 

circulação de mercadorias ou de serviços. O periculum in mora decorre do 

prejuízo material que vem sendo imposto ao contribuinte, mês a mês, 

decorrente da cobrança do ICMS em desacordo com o entendimento aqui 

delineado. Prejuízo esse que somente irá se agravar caso a liminar seja 

indeferida, prorrogando-se para o final do processo a decisão sobre a 

incidência do ICMS sobre as tarifas aqui mencionadas. Diante do exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que se 

abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD), constante nas faturas de energia elétrica do 

Impetrante respectivamente da Unidade Consumidora de n. 6/320662-0, 

6/2502778-0, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até 

ulterior decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) da Unidade Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022447-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM COMERCIO, DISTRIBUIDORA, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão:Vistos etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência impetrado por ADM – 

COMÉRCIO, DISTRIBUIDOR, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

objetivando em sede de liminar que o Impetrado se abstenha de exigir o 

pagamento do ICMS incidente no TUSD, nas faturas de energia elétrica da 

Unidade Consumidora do Impetrante. Em breve síntese, o Impetrante 

assevera que o ICMS vem embutido na fatura mensal de energia elétrica, 

incidindo, indevidamente, sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD). Por derradeiro, alega que a incidência do ICMS sobre as referidas 

taxas é ilegal, posto inexistir previsão para tal, devido as peculiaridades 

acerca do consumo da energia elétrica. Com a inicial vieram documentos. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. O mandado de segurança é remédio 

constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente 

ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º 

da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09: Dispõe ainda a 

supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso III, que o juiz ordenará 

“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. No caso vertente, os 

documentos que acompanham a inicial demonstram, em caráter inicial, a 

boa aparência do direito do Impetrante e a razoabilidade de sua pretensão. 

Com efeito, a relevância do fundamento do pedido restou demonstrada de 

forma satisfatória, porquanto a base de cálculo do ICMS deve se restringir 

à energia consumida, não abrangendo as tarifas de uso pelo sistema de 

transmissão e de distribuição de energia elétrica, consoante precedentes 

do E. STJ, que proferiu decisões importantes sobre o tema. A Segunda 

Turma foi expressa em afirmar que “o STJ possui entendimento no sentido 

de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – 

TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – 

TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS” (Agravo Regimental 

nos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1267162/MG. 

Relator Ministro Herman Benjamin, decisão publicada em 24.8.2012). 

Ainda, em perfeita sintonia, a Súmula 166/STJ reconhece que "não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Assim, por 

evidente, não faz parte da base de cálculo do ICMS a TUSD e nem a TUST 

(Taxa de Uso do Sistema de Distribuição e Transmissão de Energia 

Elétrica). Esclarecedora, a esse respeito, a análise do E. STJ, quando do 

julgamento do EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, relatoria do Min. 

Humberto Martins, posicionamento do qual comungo, “in verbis”: 
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“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. CONSUMIDOR 

FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPECIAL EFICÁCIA 

VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.299.303/SC. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos 

a possibilidade de o contribuinte pagar ICMS sobre os valores cobrados 

pela transmissão e distribuição de energia elétrica, denominados no 

Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica). 2. Esta Corte firmou orientação, sob o rito 

dos recursos repetitivos (REsp 1.299.303-SC, DJe 14/8/2012) que o 

consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor 

ação declaratória cumulada com repetição de indébito que tenha por 

escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda contratada e não 

utilizada de energia elétrica. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a 

cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da 

concessionária de energia elétrica. Precedentes. 4. A Súmula 166/STJ 

reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte". Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do 

ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica). Precedentes. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem 

efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa ad 

causam do consumidor final.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

27/08/2013, DJe 06/09/2013). Sob esta ótica, friso ser inconteste que o 

ICMS incide sobre a energia elétrica, porém não sobre tarifas relativas à 

estrutura física correlata. Há distinção entre a destinação das rubricas. A 

base de cálculo do ICMS é formada pelo valor da operação relativa à 

circulação da mercadoria ou pelo preço do respectivo serviço prestado, 

hipótese na qual não se enquadra a tarifa de uso do sistema de 

distribuição nem os encargos de conexão. Já a tarifa pelo uso do sistema 

de distribuição não é paga pelo consumo de energia elétrica, mas pela 

disponibilização das redes de transmissão de energia. Assim, com os 

encargos de conexão, não se pode admitir que a referida tarifa seja 

incluída na base de cálculo do ICMS, uma vez que estes não presumem a 

circulação de mercadorias ou de serviços. O periculum in mora decorre do 

prejuízo material que vem sendo imposto ao contribuinte, mês a mês, 

decorrente da cobrança do ICMS em desacordo com o entendimento aqui 

delineado. Prejuízo esse que somente irá se agravar caso a liminar seja 

indeferida, prorrogando-se para o final do processo a decisão sobre a 

incidência do ICMS sobre as tarifas aqui mencionadas. Diante do exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que se 

abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD), constante nas faturas de energia elétrica do 

Impetrante respectivamente da Unidade Consumidora de n. 6/1020530-0, 

devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até ulterior 

decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) da Unidade Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Expeça-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 

32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando nos autos (via 

PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no 

Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão:Vistos etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência impetrado por 

RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA, objetivando em sede de liminar que o 

Impetrado se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente no TUSD, 

nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante. Em 

breve síntese, o Impetrante assevera que o ICMS vem embutido na fatura 

mensal de energia elétrica, incidindo, indevidamente, sobre a Tarifa de Uso 

do Sistema de Distribuição (TUSD). Por derradeiro, alega que a incidência 

do ICMS sobre as referidas taxas é ilegal, posto inexistir previsão para tal, 

devido as peculiaridades acerca do consumo da energia elétrica. Com a 

inicial vieram documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O mandado de 

segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação 

ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme 

dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 

12.016/09: Dispõe ainda a supramencionada Lei que, em seu art. 7º, inciso 

III, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, (...)”. No caso 

vertente, os documentos que acompanham a inicial demonstram, em 

caráter inicial, a boa aparência do direito do Impetrante e a razoabilidade 

de sua pretensão. Com efeito, a relevância do fundamento do pedido 

restou demonstrada de forma satisfatória, porquanto a base de cálculo do 

ICMS deve se restringir à energia consumida, não abrangendo as tarifas 

de uso pelo sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica, 

consoante precedentes do E. STJ, que proferiu decisões importantes 

sobre o tema. A Segunda Turma foi expressa em afirmar que “o STJ 

possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica – TUSD não fazem parte da base de 

cálculo do ICMS” (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no 

Recurso Especial nº 1267162/MG. Relator Ministro Herman Benjamin, 

decisão publicada em 24.8.2012). Ainda, em perfeita sintonia, a Súmula 

166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte". Assim, por evidente, não faz parte da base de cálculo do 

ICMS a TUSD e nem a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição e 

Transmissão de Energia Elétrica). Esclarecedora, a esse respeito, a 

análise do E. STJ, quando do julgamento do EDcl no AgRg no REsp 

1359399/MG, relatoria do Min. Humberto Martins, posicionamento do qual 

comungo, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. 

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. 

PRECEDENTES. CONSUMIDOR FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 

ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 

1.299.303/SC. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

(TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES. 1. 

Discute-se nos autos a possibilidade de o contribuinte pagar ICMS sobre 

os valores cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica, 

denominados no Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). 2. Esta Corte firmou 

orientação, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.299.303-SC, DJe 

14/8/2012) que o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa 

para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que 

tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre a demanda 

contratada e não utilizada de energia elétrica. 3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de 

discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, 
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e não da concessionária de energia elétrica. Precedentes. 4. A Súmula 

166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 

contribuinte". Assim, por evidente, não fazem parte da base de cálculo do 

ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica). Precedentes. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem 

efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a legitimidade ativa ad 

causam do consumidor final.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

27/08/2013, DJe 06/09/2013). Sob esta ótica, friso ser inconteste que o 

ICMS incide sobre a energia elétrica, porém não sobre tarifas relativas à 

estrutura física correlata. Há distinção entre a destinação das rubricas. A 

base de cálculo do ICMS é formada pelo valor da operação relativa à 

circulação da mercadoria ou pelo preço do respectivo serviço prestado, 

hipótese na qual não se enquadra a tarifa de uso do sistema de 

distribuição nem os encargos de conexão. Já a tarifa pelo uso do sistema 

de distribuição não é paga pelo consumo de energia elétrica, mas pela 

disponibilização das redes de transmissão de energia. Assim, com os 

encargos de conexão, não se pode admitir que a referida tarifa seja 

incluída na base de cálculo do ICMS, uma vez que estes não presumem a 

circulação de mercadorias ou de serviços. O periculum in mora decorre do 

prejuízo material que vem sendo imposto ao contribuinte, mês a mês, 

decorrente da cobrança do ICMS em desacordo com o entendimento aqui 

delineado. Prejuízo esse que somente irá se agravar caso a liminar seja 

indeferida, prorrogando-se para o final do processo a decisão sobre a 

incidência do ICMS sobre as tarifas aqui mencionadas. Diante do exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que se 

abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD), constante nas faturas de energia elétrica do 

Impetrante respectivamente da Unidade Consumidora de n. 6/266652-7, 

6/326091-6, 6/480205-4, 6/1274639-2, 6/1337635-5 devendo informar da 

decisão para a ENERGISA/CEMAT, até ulterior decisão de mérito. Por 

oportuno, determino que se oficie à ENERGISA/CEMAT desta decisão, para 

que esta possa sobrestar a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição (TUSD) da Unidade Consumidora em questão. 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Processo Número: 1004487-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E M G CONSTRUTORA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADORA-GERAL FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão exarada no AI nº. 

1002496-46.2016.8.11.0000, impulsiono o presente feito para intimar a 

requerente para, no prazo de 15 dias, depositar a quantia de R$ 32,80 

(Trinta e dois reais e oitenta centavos), na conta corrente n. 14239-5, 

agência 3834-2, do Banco do Brasil, a título de diligência do oficial de 

justiça, para cumprimento do mandado de Antecipação de tutela recursal, 

ressaltando a Portaria 64/2013/DF, de 03/09/2013, que determina “que a 

comprovação do pagamento das diligências dos oficiais de justiça, seja 

realizada somente por meio de recibo original emitido diretamente pelo 

caixa do Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, vedada a apresentação de 

segunda via, de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como de comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line”. Em se tratando de Processo eletrônico deverá o autor 

anexa ao autos o comprovante e apresentar o original nesta Secretaria. 

Cuiabá-MT., 14/12/2016 Janeide Neves

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO - 2016

 AUTOS Nº 7082-61.2009.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LAERCIO TAQUES MOURA

FINALIDADE: Proceder a I N T I M A Ç Ã O do acusado Laercio Taques 

Moura, Rg: 682575-3 SSP MT Filiação: Jose Dia de Moura e Antonia 

Taques de Moura, data de nascimento: 28/06/1971, brasileiro(a), natural 

de Barão de Melgaço-MT, Endereço: R. 35, Qda 167, Casa 43, Bairro: 

Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT., para que compareça, perante ao Egrégio 

Tribunal Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155, 

no próximo dia 09 de fevereiro de 2017, às 13h30min, a fim de ser 

submetido a julgamento.

DESPACHO/DECISÃO: "...Vistos, etc. Ante a liberação de pauta, designo o 

julgamento do acusado, pelo Tribunal do Júri, para o dia 09 de fevereiro de 

2017, às 13h30m. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário." ADVERTÊNCIAS: a) O não-comparecimento à audiência 

designada implicará em condução coercitiva, sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência; b) as eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência; c) o não-comparecimento do(a, s) réu(s), sem justa 

causa, acarretará a decretação de sua revelia.

 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, , digitei.Cuiabá - MT, 14 

de dezembro de 2016.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS Nº 12857-81.2014.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DANIEL MATNE FAGUNDES JUNIOR

 RODOLFO PEDROSO DE ALMECE

 THIAGO LEMES DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): RODOLFO PEDROSO DE ALMECE, Cpf: 00793212162, 

Rg: 15927407 SSP MT Filiação: Osvaldo Pereira de Almece e Elenice 

Pedroso de Almece, data de nascimento: 27/04/1986, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), vendedor ambulante, Endereço: Rua São 

Domingos, Nº 160, Bairro: Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O o(s) acusado(s), supra qualificado(s) para 

comparecer(em) a sessão de julgamento, que será realizado no dia 28 de 

MARÇO de 2016, às 08h00m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no 

Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 
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portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: "Vistos, etc. Defiro o pleiteado às fls. 990. Por 

conseguinte, redesigno a sessão de julgamento para o dia 28 de março de 

2017, às 08h. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário".

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, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2016.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 AUTOS Nº 1179-26.2001.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOÃO DE ALMEIDA SIQUEIRA e MARCOS DE ALMEIDA SIQUEIRA

FINALIDADE: Proceder a I N T I M A Ç Ã O dos acusados João de Almeida 

Siqueira, Filiação: Maria Tereza de Siqueira e João Maria de Siqueira, data 

de nascimento: 17/07/1977, brasileiro(a), natural de Santa helena-PR e 

Marcos de Almeida Siqueira, Filiação: João Maria Siqueira e Maria Tereza 

de Almeida Siqueira, data de nascimento: 26/07/1981, brasileiro(a), natural 

de Santa helena-PR, para que compareçam, perante ao Egrégio Tribunal 

Popular do Júri no Fórum da Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155, 

no próximo dia 20 de FEVEREIRO de 2017, às 13h30m, a fim de ser 

submetido a julgamento. DECISÃO/DESPACHO: "...Sem prejuízo, em 

atendimento à decisão acima referenciada, e, não havendo diligências a 

serem realizadas nem irregularidades a serem sanadas, DOU COMO 

PREPARADO o presente processo, ordenando que os pronunciados sejam 

submetidos a julgamento pelo E. Tribunal Popular do Júri, cuja sessão 

designo para o dia 20 de FEVEREIRO de 2017, às 13h30m. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se...." ADVERTÊNCIAS: a) Não 

comparecendo à audiência designada, sem justa causa, o réu, ser-lhe-á 

aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 11.689/2008: ‘Art. 457. O 

julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, 

do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente 

intimado. OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente 

trajado e portando documentos pessoais. 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, , digitei.

Cuiabá - MT, 14 de dezembro de 2016.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004222-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - 171045-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Advogado diligência Intimação do advogado da parte autora para em 05 

cinco dias, proceder ao depósito da diligência do Oficial de justiça no valor 

de R$ 32,00, junto a conta diretora da Comarca n. 43.746-8, agência 

0551-7 , Banco do Brasil S/A, de acordo com os valores estipulados na 

comarca, comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004444-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - 0012314-A/MT (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Advogado diligência Intimação do advogado da parte autora para em 05 

cinco dias, proceder ao depósito da diligência do Oficial de justiça no valor 

de R$ 32,00, junto a conta diretora da Comarca n. 43.746-8, agência 

0551-7 , Banco do Brasil S/A, de acordo com os valores estipulados na 

comarca, comprovando o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000845-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO JESULINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - 7250-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL BECKER OAB - 14071-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Intimação do advogado da parte autora, para apresentar IMPUGNAÇÃO à 

contestação ofertada pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005223-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005223-66/2016 Ação: Indenização Autor: Alceu Candido da Silva. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. ALCEU CANDIDO DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal
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Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005238-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIORIZA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005238-35/2016 Ação: Indenização Autor: Aldioriza Ribeiro da Silva 

Almeida. Réu: SANEAR. Vistos, etc. ALDIORIZA RIBEIRO DA SILVA 

ALMEIDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, 

sobreveio o pleito tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas da Fazenda Pública têm competência para processar e 

julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, 

Estadual e Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente 

para dirimir a presente questão, declinando da competência. Após, 

procedidas as baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para 

uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005244-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005244-42/2016 Ação: Indenização Autor: Alexandre Martins Ferreira. 

Réu: SANEAR. Vistos, etc. ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005252-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005252-19/2016 Ação: Indenização Autor: Arnaldo Ferreira de Santana. 

Réu: SANEAR. Vistos, etc. ARNALDO FERREIRA DE SANTANA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005264-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005264-33/2016 Ação: Indenização Autor: Benedito Mendes dos Santos. 

Réu: SANEAR. Vistos, etc. BENEDITO MENDES DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005266-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005266-03/2016 Ação: Indenização Autora: Carlinda Aparecida de 

Oliveira. Réu: SANEAR. Vistos, etc. CARLINDA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005282-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PINTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005282-54/2016 Ação: Indenização Autor: Cleiton Pinto da Silva. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. CLEITON PINTO DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005285-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAILSON MENDES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005285-09/2016 Ação: Indenização Autor: Dejailson Mendes Souza. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. DEJAILSON MENDES SOUZA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005289-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGINES PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005289-46/2016 Ação: Indenização Autor: Diogines Pereira da Silva 

Júnior. Réu: SANEAR. Vistos, etc. DIOGINES PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, 

com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação 

de Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005290-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGINES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005290-31/2016 Ação: Indenização Autor: Diogines Pereira da Silva. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. DIOGINES PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005291-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005291-16/2016 Ação: Indenização Autor: Divino José da Silva. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. DIVINO JOSÉ DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005342-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005342-27/2016 Ação: Indenização Autor: Antônio José dos Santos. 

Réu: SANEAR. Vistos, etc. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005345-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIANO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005345-79/2016 Ação: Indenização Autor: Antônio Mariano de Souza. 

Réu: SANEAR. Vistos, etc. ANTÔNIO MARIANO DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal
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Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005401-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BATISTA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005401-15/2016 Ação: Indenização Autora: Elza Batista do Carmo. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. ELZA BATISTA DO CARMO, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005412-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENECIDIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005412-44/2016 Ação: Indenização Autor: Enecidio Pereira de Souza. 

Réu: SANEAR. Vistos, etc. ENECIDIO PEREIRA DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Indenização” em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito 

tutela provisória de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando que o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do 

Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato 

Grosso, em face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 

4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca somente as Varas da 

Fazenda Pública têm competência para processar e julgar os feitos 

envolvendo as Fazendas Públicas, sejam elas Federal, Estadual e 

Municipal (destaquei). Assim sendo, dou-me por incompetente para dirimir 

a presente questão, declinando da competência. Após, procedidas as 

baixas e anotações devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas 

de Fazenda Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de 

dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de 

Direito, em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005415-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA JULIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005415-96/2016 Ação: Indenização Autora: Erineia Juliana da Silva. Réu: 

SANEAR. Vistos, etc. ERINEIA JULIANA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização” em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS, autarquia municipal, sobreveio o pleito tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

o nosso Egrégio Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 

10/2003/CM, do Conselho de Magistratura do Estado de Mato Grosso, em 

face do que estabelece o artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), 

prevê que nesta Comarca somente as Varas da Fazenda Pública têm 

competência para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas 

Públicas, sejam elas Federal, Estadual e Municipal (destaquei). Assim 

sendo, dou-me por incompetente para dirimir a presente questão, 

declinando da competência. Após, procedidas as baixas e anotações 

devidas, efetue-se a distribuição para uma das Varas de Fazenda Pública 

desta Comarca. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 13 de dezembro de 2016. 

Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição 

legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-92 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004963-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DA SILVA BORSANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - 17941-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE MARA ALVES DA SILVA (RÉU)

ALESSANDRE RICHELLYY WAINBERG PACIFICO DE ARAUJO (RÉU)

MARLI ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004963-86/2016 Ação: Despejo por Abandono de Imóvel Embargante: 

Roberta da Silva Borsanelli. Embargados: Alessandre Richelly Wainberg 

Pacífico de Araújo e Outros. Vistos, etc. ROBERTA DA SILVA 

BORSANELLI, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com “Embargos Declaratórios” pelos fatos narrados no petitório 

de (fls.68/70). D E C I D O: Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos 

declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada 

pelo 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; No caso posto à liça, aduz 

o embargante que a decisão de (fls.63/65) possui erro material. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pelo embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. 

A parte embargante discute, erro material contido na decisão, no que 

tange ao cabeçalho e nomes das partes. Assim, analisando os 

argumentos da parte embargante a correção do erro material é medida que 
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se impõe. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargados ofertados por ROBERTA DA SILVA 

BORSANELLI, com qualificação nos autos e, via de consequência, chamo 

o feito a ordem e retifico a parte inicial da decisão de (fls.63/65) devendo 

constar: “Feitos Cíveis nº 1004963-86/2016 Ação: Despejo por Abandono 

de Imóvel Autora: Roberta da Silva Borsanelli. Réus: Alessandre Richelly 

Wainberg Pacífico de Araújo e Outros. Vistos, etc. ROBERTA DA SILVA 

BORSANELLI, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Despejo por Abandono de 

Imóvel” em desfavor de ALESSANDRE RICHELLY WAINBERG PACÍFICO DE 

ARAÚJO, KEITE MARA ALVES DA SILVA, MARLI ALVES, devidamente 

qualificados, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os conclusos.” Por fim, 

acolho a emenda inicial de (fls.71/73), devendo-se permanecer os demais 

termos da decisão de (fls.63/65), expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 14 de dezembro de 2016. Dr. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah, Juiz de Direito, em substituição legal

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003935-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - 18454-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003935-83.2016.8.11.0003 REQUERENTE: JOAO BATISTA BARBOSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de ‘ação de indenização por danos morais’ ajuizada 

por JOAO BATISTA BARBOSA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. De início, a parte autora ingressou com pedido de 

tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a fim de que a empresa 

requerida restabelecesse o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora do requerente. Às fls. 29/30 foi determinado que a parte 

autora emendasse a inicial, de modo a comprovar o corte no fornecimento 

da energia elétrica na unidade referida, bem como apresentar o pedido 

principal da ação. O demandante requereu, às fls. 56, que fosse 

desconsiderado o pedido anterior de concessão de tutela provisória de 

urgência, eis que houve o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica na residência do requerente em data posterior ao ajuizamento da 

presente ação, restando prejudicada a análise do pedido liminar, bem 

como apresentou o pedido principal às fls.42/57, conferindo cumprimento 

à determinação proferida. Diante dessas razões, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 28 de março de 2017, às 08h, para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2016. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-154 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001707-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RICHELLY MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - 0016960-O/MT (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - 18452-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Código nº 1001707-38.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

petição e documentos juntados pela ré. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro 

de 2016. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005424-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - 0011551-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE GENISELLA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS .Processo nº 1005424-58.2016.8.11.0003. Vistos etc. A 

requerente informa em sua qualificação ser autônoma e pleiteia os 

benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos qualquer documento que comprove a 

alegada hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche 

os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de 

Imposto de Renda, vez que a CTPS juntada nos autos consta que a última 

baixa ocorreu no ano de 2011, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-22 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004550-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDE DE JESUS LATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - 0012062-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOG (31) 3956-0825 (RÉU)

CDL - CURVELO/MG (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Código nº 1004550-73.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Considerando a petição acostada ao ID nº. 4319095, intime a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se pretende substituir a 

requerida VOG pelas empresas indicadas na referida manifestação. Caso 

pretenda mantê-la no polo passivo, deverá a demandante, no mesmo 

prazo, declinar o endereço da demandada VOG, observando os termos do 

artigo 319, do CPC. II – Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para 

análise do pedido contido no ID nº. 4319095. III – Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005274-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005274-77.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, mesmo prazo alhures concedido. III 

– Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a concessão 

da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

requerente traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de 

rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, 

no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-40 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005426-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - 0011551-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS .Processo nº 1005426-28.2016.8.11.0003. Vistos etc. A 

requerente informa em sua qualificação ser autônoma e pleiteia os 

benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos qualquer documento que comprove a 

alegada hipossuficiência. Assim, intime-a para comprovar que preenche 

os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de 

Imposto de Renda, vez que a CTPS juntada nos autos consta que a última 

baixa ocorreu no ano de 2011, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005255-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO HENRIQUE FERREIRA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005255-71.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando não ser 

possível verificar a validade da carteira de pescador profissional pela 

cópia juntada aos autos, determino que o requerente junte aos autos o 

referido documento vigente à época dos fatos narrados na inicial, mesmo 

prazo alhures concedido. III – Além disso, o demandante informa ser 

pescador e requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos cópia dos 

respectivos comprovantes de rendimento e/ou CTPS, suas três últimas 

declarações do imposto de renda, no referido prazo, sob pena de 

indeferimento do pedido. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005263-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005263-48.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, mesmo prazo alhures concedido. III 

– Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a concessão 

da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de rendimento 

e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, no referido 

prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005246-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO OLIMPIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005246-12.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que os 
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documentos pessoais acostados ao ID nº. 4338139 estão ilegíveis, 

determino que o requerente junte aos autos cópia legível dos respectivos 

documentos, comprovando, inclusive, a vigência da carteira de pescador 

profissional à época dos fatos narrados na inicial, mesmo prazo alhures 

concedido. III – Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a 

concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino 

que o autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de 

rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, 

no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005284-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO BARBOSA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005284-24.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, mesmo prazo alhures concedido. III 

– Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a concessão 

da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de rendimento 

e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, no referido 

prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005286-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DETINO MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005286-91.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, no mesmo prazo alhures concedido. 

III – Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a 

concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino 

que o autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de 

rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, 

no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005360-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BATISTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005360-48.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, no mesmo prazo alhures concedido. 

III – Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a 

concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino 

que o autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de 

rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, 

no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005343-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005343-12.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, no mesmo prazo alhures concedido. 

III – Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a 

concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino 

que o autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de 

rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, 

no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
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Processo Número: 1005349-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINESIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005349-19.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando não ser 

possível verificar a validade da carteira de pescador profissional pela 

cópia juntada aos autos, determino que o requerente junte aos autos o 

referido documento vigente à época dos fatos narrados na inicial, mesmo 

prazo alhures concedido. III – Além disso, o demandante informa ser 

pescador e requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que o autor traga aos autos cópia dos 

respectivos comprovantes de rendimento e/ou CTPS, suas três últimas 

declarações do imposto de renda, no referido prazo, sob pena de 

indeferimento do pedido. IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005416-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETERNO BORGES LIMA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005416-81.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime o autor, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescador profissional já expirou, 

determino que o requerente junte aos autos o referido documento vigente 

à época dos fatos narrados na inicial, no mesmo prazo alhures concedido. 

III – Além disso, o demandante informa ser pescador e requer a 

concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar 

as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino 

que o autor traga aos autos cópia dos respectivos comprovantes de 

rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do imposto de renda, 

no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. IV – Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005397-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE OLIVEIRA DE SOUZA ECONOMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - 19335-O/MT 

(ADVOGADO)

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - 13854-O/MT 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - 19110-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo nº 1005397-75.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Intime a autora, na pessoa do advogado constituído nos autos, para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o CEP do seu 

endereço, cumprindo, assim, a Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – Ademais, considerando que o 

prazo de validade indicado na carteira de pescadora profissional já 

expirou, determino que a requerente junte aos autos o referido documento 

vigente à época dos fatos narrados na inicial, no mesmo prazo alhures 

concedido. III – Além disso, a demandante informa ser pescadora e requer 

a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições de 

pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a autora traga aos autos cópia dos respectivos 

comprovantes de rendimento e/ou CTPS, suas três últimas declarações do 

imposto de renda, no referido prazo, sob pena de indeferimento do pedido. 

IV – Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

dezembro de 2016. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005354-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACEFLEX DO NORDESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - 151545-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E R INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS .Processo nº 1005354-41.2016.8.11.0003. Vistos etc. 

Considerando que a requerente não se enquadra nos termos do artigo 98, 

do CPC, intime-a para proceder o recolhimento das custas e taxa 

judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, 

sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro 

de 2016. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005332-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - 15290-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS .Processo nº 1005332-80.2016.8.11.0003. Vistos etc. O 

requerente informa em sua qualificação estar desempregado e pleiteia os 

benefícios da Justiça Gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. 

Entretanto, não traz aos autos qualquer documento que comprove a 

alegada hipossuficiência. Assim, intime-o para comprovar que preenche 

os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, juntando comprovante de rendimento e/ou a última declaração de 

Imposto de Renda, vez que a CTPS juntada nos autos consta a baixa 

ocorrida no ano de 2013, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 99, §2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Ainda, no 

mesmo prazo supra, deverá o demandante juntar o extrato de negativação 

atualizada, vez que o constante nos Id. 4351790 e 4351746, as consultas 

ocorreram nos meses de julho e outubro de 2016. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005351-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS (AUTOR)

DANIEL MUNIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - 0015854-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

LARISSA FONSECA DOS SANTOS - CRM/MT 6843 (RÉU)

MANOEL DA SILVA NETO - CRM/MT 017426 (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1005351-86.2016.8.11.0003 Vistos etc. Os demandantes pleiteiam a 

concessão de tutela cautelar para determinar que as requeridas custeiem 

todos os tratamentos médicos/hospitalares prescritos e todas as 

despesas necessários para o tratamento e bem estar do recém-nascido, 

incluindo todos os medicamentos, todos os suprimentos alimentares, todos 

os custos dos acompanhamentos de fonoaudiologia, nutricionista, 

fisioterapia motora global, pediatria e neuropediatria, cadeira especial e 

fornecimento de fraudas, bem como custeiem todas as despesas 

necessária para o primeiro requerente e seu acompanhante em 

tratamentos realizados em outra região distinta desta comarca, devendo 

ainda providenciar escola pública ou privada que contemple as 

necessidades especiais do menor, conforme narrado na exordial. Em 

análise aos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela 

pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, 

incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se 

faz à dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela autora. Além do 

que, a ausência da verossimilhança do direito torna inviável o deferimento 

da tutela, visto que ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Mister se 

faz ressaltar que a tutela antecipada guarda estrita relação com a 

antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não pode 

ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui não 

se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer 

processo. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. Tendo em vista 

que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista previstos os requisitos 

legais. Tendo em vista que a presente lide possui interesse de menor, 

dê-se vista ao representante do Ministério Público. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (Vinte) DIAS

AUTOS N. 8633-86.2015.811.0003 CI 786063

ESPÉCIE: Monitória

PARTE REQUERENTE: JOSE GUILHERME JUNIOR

PARTE REQUERIDA: CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

INTIMANDO(A, S): Carlos Ernesto Augustin, CPF: 287.640.990-91, RG: 

1.016.340.851 SSP/RS .

FINALIDADE: INTIMAÇÃOdo requerido acima qualificada(s), da audiência 

de instrução e julgamento realizará no dia 22/02/2017 , às 14:00 horas, no 

Edifício do Fórum, sito a Av. Rio Branco nº 2.299, Jardim Guanabara, 

Rondonópolis – MT.

DESPACHO/DECISÃO: "Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. 

Ocorrências. Feito o pregão, declarou o MM. Juiz aberta a audiência. 

Ausente o requerido, que não foi intimado da audiência, tendo em vista a 

certidão do Sr. Oficial de Justiça que informa que o mesmo está em 

viagem, bem como o retorno do AR expedido para a Rua Arnaldo Estevão 

165 no centro, que foi devolvido pelos Correios com a informação de que 

"mudou-se". (...). Desta feita, considerando todo o exposto, redesigno a 

audiência para o dia 22 de Fevereiro de 2017, às 14:00 horas, 

determinando que a intimação do requerido seja providenciada de todas as 

formas possíveis: por edital; também através do seu advogado (que sai 

deste ato devidamente intimado a comparecer à audiência acima marcada, 

acompanhado de seu cliente); por carta de intimação a ser expedida para 

os dois endereços constantes dos autos ( Rua Arnaldo Estevão 114 

centro e Rua Arnaldo Estevao 165 centro); e, ainda, por mandado, através 

de oficial de justiça, que também deverá diligenciar nos dois endereços 

acima declinados, devendo constar de todos os atos de intimação que, 

ausente o requerido para prestar seu depoimento pessoal, será ao mesmo 

aplicada a pena de confissão. Os presentes: o autor e seu advogado, o 

advogado do requerido. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Claudiane Barkoski, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes."

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC).

Eu, Sônia Maria Barros Duarte – Analista Judicial, que digitei.

Rondonópolis - MT , 14 de dezembro de 2016 .

Thais Muti de Oliveira

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE Rondonópolis - MT

JUIZO DA Quarta Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10582-82.2014.811.0003 COD: 755493

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: JOANICE SOUZA ALVES

PARTE RÉ: WALTER RODRIGUES CHAVES e MARCOS FRATARI CHAVES 

e BRAZ JOSE DE SANTANA e WALTER RODRIGUES CHAVES e MARCOS 

FRATARI CHAVES e ZACARIAS LOPES GALVÃO e LIGIA DE SOUZA 

CHARLES e MARIA CONCEICAO GAIÃO CHAVES e MARIA ALVES DA 

SILVA e MARIA DIVINA FIGUEIRA SANTANA

CITANDOS:RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/9/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS CONFINANTES: BRAZ JOSÉ DE SANTANA, 

CPF n° 034.501.201-15 e sua esposa MARIA DIVINA FIGUEIRA SANTANA, 

Nos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados 
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como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A requerente está no imóvel abaixo descrito a 

aproximadamente 13 (treze) anos, possuindo a posse mansa, pacífica e 

ininterrupta do imóvel. Requer seja decretado o seu domínio sobre o imóvel 

usucapiendo, com conseqüente mandado para o C.R.I. desta Comarca

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terreno para 

construção, constituída pelos lotes nº 21 e 22, da quadra nº 32, lo 

loteamento denominado "Jardim Rui Barbosa", com limites e confrontações 

constantes na matrícula nº 12.531 do C.R.I. de Rondonópolis.

DESPACHO: Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de ação de 

usucapião.Conforme dispõe o artigo Art. 282 do CPC, a petição inicial 

indicará: I- o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II- os nomes, prenomes, 

estado civil, profissão, domicílio e 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; e VII- o requerimento 

para a citação do réu.O Art.283 complementa que a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.Em se 

tratando de usucapião, dispõe ainda o artigo 942 do CPC que o autor, 

expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do 

imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em 

lugar incerto e dos eventuais interessados.Da análise da exordial e dos 

documentos que a acompanham, entendo em termos a petição inicial, 

razão pela qual a recebo, ordenando a citação do réu, dos confinantes e 

dos interessados, para responderem, devendo constar do mandado que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor. Intime-se o Ministério Público, nos termo do 

disposto no artigo 944 do CPC.Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

observância das disposições contidas nos artigos 942 e 943 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, Osvaldo Neto, digitei.

Rondonópolis - MT , 14 de dezembro de 2016.

Thais Muti de Oliveira

Gestora Judiciaria

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005065-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI FAVETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - 19177-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005065-11.2016.8.11.0003 AUTOR: SIDINEI FAVETTI RÉU: B2W - 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Vistos e examinados. O autor interpôs 

a presente ação requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. Da análise 

da sua CTPS verifica-se que o mesmo tem renda mensal de R$4.000,00. 

Em pesquisas acerca do tema, junto ao site do Egrégio Tribunal de Justiça, 

pode-se encontrar elucidativo voto proferido pela Exma. Desembargadora 

Serly Marcondes Alves, ao julgar o mérito da Apelação nº 87591/2014, em 

caso muito semelhante ao que ora se apresenta. Veja-se: “(...) O recorrido 

ajuizou a respectiva ação sob o pálio da justiça gratuita, conforme decisão 

de fls. 35. No entanto, conforme documento de fls. 31 o recorrido recebe 

um salário mensal de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) exercendo 

o cargo de vereador da cidade de Pontes e Lacerda, afastando o estado 

de “miserabilidade” disposto na Lei 1.060/50. O disposto no art. 4º, 

“caput”, da Lei n. 1.060/50 deve ser interpretado à luz do art. 5º, LXXIV, 

da CF, pois o benefício há de ser concedido às pessoas 

comprovadamente pobres. Todavia, está sendo requerido, em muitos 

casos, como verificado em primeiro grau, somente com o simples objetivo 

de se isentar o postulante do benefício do pagamento da taxa judiciária, 

das despesas processuais (para citação, realização de perícia etc.) e dos 

honorários advocatícios. Em outras palavras, muitos têm buscado a 

concessão da gratuidade, não como uma forma de acesso à Justiça, mas 

para lograr uma “demanda sem risco”. Ora, nessa situação, o pedido de 

concessão do benefício caracterizaria violação ao disposto nos incisos I a 

IV do art. 14 do CPC, e seu deferimento representaria verdadeiro incentivo 

a “aventuras jurídicas”. (A.I. n. 551.301-4/2-00, 7ª Câmara de Direito 

Privado do Eg. Tribunal de Justiça, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 

em 30 de janeiro de 2008)”. Nesse sentido tem decidido à jurisprudência. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA SEGURO DPVAT. INDICAÇÃO 

DE ASSISTENTE TÉCNICO PELA PARTE, PARA ACOMPANHAMENTO DA 

PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REVOGAÇÃO, 

DE OFICIO, DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-PR 9152854 PR 915285-4 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo 

Junior,Data de Julgamento: 08/11/2012, 9ª Câmara Cível). Diante dos fatos, 

revogo, de ofício, os benefícios da justiça gratuita. (...)”. Atente-se que, no 

caso levado à apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, o requerente do benefício auferia renda mensal de 

R$3.700,00 e a Exma. Desembargadora entendeu que o mesmo não fazia 

jus à concessão da gratuidade, tendo inclusive revogado o benefício de 

ofício. Assim, acompanho o entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, representado pelo voto acima 

mencionado, e indefiro o benefício da Justiça Gratuita ao autor, por 

entender que o mesmo não encontra-se em situação de miserabilidade que 

não permita o pagamento das custas e despesas processuais. Intime a 

parte autora desta decisão, e para recolher as custas devidas, no prazo e 

sob as penas do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005460-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR JUNIO MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005460-03.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VALTENIR JUNIO MOREIRA DE OLIVEIRA LIMA Vistos e 

examinados. Para a comprovação da mora, o autor juntou apenas o 

protesto por edital. Contudo, a jurisprudência do TJMT e do STJ é no 

sentido de que o simples protesto por edital não configura a mora. 

Veja-se: “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM NENHUM 

DOS ENDEREÇOS INDICADOS PELO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue nos endereços fornecidos tanto 

na ficha cadastral como no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor”. (AgR 116454/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). Isto posto, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

emende a inicial, comprovando que enviou a carta de notificação para os 

endereços do requerido, constantes do contrato e da sua ficha cadastral. 

Na oportunidade, deverá ser comprovado o recolhimento das custas 

devidas, eis que o sistema emitiu alerta de que não há guia de custas 

pagas vinculada a este processo. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005488-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - 17225-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005488-68.2016.8.11.0003 AUTOR: ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Da análise dos autos verifica-se que o autor apresenta a 

seguinte média de consumo mensal: Janeiro: R$5.825,34; Fevereiro: 

R$6.126,19; Março: R$4.692,49; Abril: R$5.027,74; Maio: R$2.666,85 

(consumo abaixo da média) Junho: R$8.563,88 (consumo do mês + 

R$2.309,23) Junho: R$5.090,13 Julho: R$6.029,19 Agosto: a conta 

referente a agosto/2016 não foi apresentada; Setembro: R$ 6.452,47 

(sendo R$1.356,29 referente ao parcelamento discutido); Outubro: 

R$6.314,67 (sendo R$1.356,29 referente ao parcelamento discutido); 

Novembro: R$4.939,28. Resta evidente, diante da análise do histórico de 

cobranças, que no mês de maio/2016 a fatura foi emitida com valores 

menores do que o autor costumava pagar pela energia mensal consumida, 

de modo que, evidentemente, essa diferença haveria de ser paga 

posteriormente, haja vista que o mesmo não deixou de consumir a energia. 

Assim, num primeiro momento, pode-se até afirmar que a fatura referente 

ao mês de junho, emitida no valor de R$8.563,88, que representaria a 

soma da cobrança referente ao consumo normal do autor neste mês e 

mais o valor de R$2.309,25 referente a consumo recuperado, não estaria 

incorreta, haja vista que muito provavelmente essa cobrança extra estaria 

relacionada com o período de tempo pelo qual o autor utilizou-se da 

energia elétrica na modalidade "ligação direta". Contudo, consta dos autos 

a emissão de uma segunda fatura referente ao mês de junho, no valor de 

R$5.090,13, referindo-se apenas à cobrança do consumo normal do autor 

durante o mês. E, de outra banda, não há no feito informação de qual 

conta referente ao mês de junho o autor tenha quitado: se aquela no valor 

de R$8.563,88, se a fatura no valor de R$5.090,13, se ambas ou nenhuma 

delas. Desta feita, impossível se torna a apreciação do pedido formulado, 

dada a falta de documentação para a averiguação dos fatos. Dito isto, 

determino a intimação da parte autora para que, querendo, no prazo legal 

e sob as penas da lei, emende a petição inicial, informando ao Juízo qual 

foi a conta referente ao mês de Junho/2016 que o mesmo pagou e 

carreando aos autos o comprovante de pagamento respectivo. Com a 

juntada, tornem imediatamente conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-40 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004791-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - 0009652-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNO REZENDE ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004791-47.2016.8.11.0003 AUTOR: RECUPERADORA DE PNEUS LODI 

LTDA - EPP RÉU: VAGNO REZENDE ALVES Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA cuja petição inicial contém os requisitos do 

§2º do artigo 700 do CPC. Assim, por ser evidente o direito do autor, defiro 

a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 5% sobre o valor atribuído à causa, conforme 

requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do CPC, anotando-se, nesse 

mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta de custas (artigo 

701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos e, caso não haja o cumprimento da obrigação 

ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado judicial em mandado 

executivo, na forma do artigo 701, §2º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-1707 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005357-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - 3615-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RIBEIRO DE CAMPOS (RÉU)

ELISSANDRA SANTANA SOARES MOTA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005357-93.2016.8.11.0003 AUTOR: ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI 

RÉU: ELISSANDRA SANTANA SOARES MOTA, MARCELO RIBEIRO DE 

CAMPOS Vistos e examinados. ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI 

ingressou com a presente AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS em face de ELISSANDRA 

SANTANA SOARES MOTA e MARCELO RIBEIRO DE CAMPOS. Relatou o 

autor, em breve resumo, que em 21/06/2016 adquiriu o veículo descrito na 

inicial, através de financiamento firmado com a UNICRED, dando o veículo 

em alienação fiduciária. Afirmou que, por não ter interesse em permanecer 

com o carro, transferiu sua posse para os requeridos, que se 

comprometeram a realizar o pagamento das parcelas do financiamento e 

das despesas decorrentes do uso do bem, que só teria a propriedade 

transferida com a quitação final do contrato. Asseverou que, no entanto, 

os requeridos não efetuaram o pagamento de nenhuma das parcelas 

devidas, e o autor acabou tendo que quitar as prestações em atraso 

(15/07; 15/08; 15/09; 15/10; 15/11 - R$ 10.311,7) para não ter o seu nome 

negativado. Mencionou, ainda, que, como o veículo está em seu nome, tem 

recebido diversas notificações de infrações de trânsito, referentes a 

multas e pontuação na sua CNH, que somam R$ 544,82. Informou que já 

interpelou os requeridos verbalmente, mas que os mesmos não tomaram 

providência alguma para regularizar a situação. Requereu a concessão de 

liminar de reintegração do veículo. DECIDO. Recebo a exordial, visto que 

estão presentes os requisitos do art. 319 do CPC e a peça está instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme 

disposto no art. 320 do CPC. Conforme dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, assim é indispensável que o postulante instrua 

a inicial com prova documental. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Nesse diapasão, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não percebo 

a presença do requisito da verossimilhança das alegações da parte 

autora, haja vista que o requerente não logrou êxito em comprovar que os 

requeridos não tenham efetuado o pagamento das prestações contratuais. 

Vê-se dos documentos anexos que consta a liquidação das parcelas 

referentes ao período de julho a novembro, mas não há qualquer 

informação de que as mesmas tenham sido realizadas com atraso; assim 

como não há como saber se o pagamento foi realizado pelo autor ou pelos 

requeridos. De outra banda, não foi juntado ao feito qualquer tipo de 

notificação, ou outro documento qualquer, que demonstre que os 

requeridos estejam inadimplentes com as obrigações contratuais 

assumidas perante o autor. Por fim, registro que o contrato celebrado 

entre as partes prevê que, em caso de atrasos nos pagamentos, os 

requeridos responderão por juros, multas e eventuais cobranças que 

forem perpetradas. Contudo, não há qualquer previsão acerca de 

retomada da posse do bem. Deste modo, ausente o requisito da 

verossimilhança das alegações tecidas na inicial, é impossível o 

deferimento da liminar pretendida, ao menos neste momento processual. 

Isto posto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, 

ressaltando que o pedido poderá ser revisto em qualquer momento 

processual, vindo aos autos novas provas. Diante das especificidades da 
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causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - 

Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada 

pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a 

previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas 

as garantias fundamentais do processo”. Registro ainda que, de acordo 

com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. 

Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, o Núcleo 

ainda apresenta necessidade de adaptação das rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes, tendo apresentado várias 

proposições e solicitações que ainda estão em tramitação. Deste modo, 

inegavelmente a realização da mediação neste momento só causaria 

entraves ao andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento 

que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das 

partes pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a 

qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante o 

processamento do feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo 

legal, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-1709 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004617-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO ALVES CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - 13080-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDENETE DA SILVA PINHEIRO (RÉU)

JANAINA DA SILVA PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004617-38.2016.8.11.0003 AUTOR: OTACILIO ALVES CARDOSO RÉU: 

ZILDENETE DA SILVA PINHEIRO, JANAINA DA SILVA PINHEIRO Vistos e 

examinados. OTACÍLIO ALVES CARDOSO ingressou com o presente 

INTERDITO PROIBITÓRIO c/c TUTELA DE URGÊNCIA em face de ZILDENETE 

DA SILVA PINHEIRO e JANAINA DA SILVA PINHEIRO. Relatou o autor, em 

breve resumo, que foi beneficiado com o programa MEU LAR, onde 

recebeu a doação de uma residência localizada na Rua G, Lote 09, 

Quadra 10, Bairro Jardim Ana Carla, Rondonópolis/MT; e que as 

requeridas também foram beneficiadas pelo mesmo programa, tendo 

recebido doação da residência situada na Rua H, Lote 40, Quadra 10, 

Bairro Jardim Ana Carla II. Narrou que, no ano de 2013, as partes 

houveram por bem em trocar de residências, tendo acordado verbalmente 

a permuta dos imóveis. Afirmou que, após terem trocado de casa, o autor 

fez reformas consideráveis no imóvel que pertencia às requeridas, onde 

passou a residir. Asseverou que, no entanto, as requeridas estão 

pretendendo “destrocar as casas” e, aproveitando-se da ausência do 

requerente, que havia casado e passado a residir na cidade de Pedra 

Preta/MT, chegaram a colocar seus móveis no pátio da casa que agora 

pertence ao autor. Requereu a concessão da tutela de urgência, com a 

expedição de mandando proibitório, a fim de que as requeridas se 

abstenham de qualquer ato que implique em turbação ou esbulho da sua 

posse, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de 

eventual indenização por perdas e danos. DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, verifico a 

fragilidade da comprovação dos requisitos necessário para o deferimento 

do pedido formulado, uma vez que não entendo demonstrada, de modo 

satisfatória, a posse do autor sobre o imóvel, principalmente porque ele 

mesmo narra na petição inicial que residia (não se sabe por quanto tempo 

e nem por qual período), na comarca de Pedra Preta. Desta forma com 

fulcro no disposto no artigo 562 do CPC, determino que o autor justifique 

previamente o alegado, em audiência que designo para o dia 01 de 

Fevereiro de 2017, às 14:00 horas. Consigno a impossibilidade de agendar 

data mais próxima para a realização do ato, tendo em conta que no 

período de 20 de Dezembro a 20 de Janeiro os prazos e atos processuais 

estão suspenso em razão das férias dos advogados. Cite-se as 

requeridas para que compareçam à audiência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-1707 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005376-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - 18451-O/MT (ADVOGADO)

AURILENE SOUSA CARMO OAB - 16682-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005376-02.2016.8.11.0003 AUTOR: MARCOS ANTONIO ROCHA ANJOS 

RÉU: ALESSANDRA SILVA Vistos e examinados. MARCOS ANTONIO 

ROCHA ANJOS ingressou com a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE,“com pedido de antecipação de tutela” em face de ALESSANDRA 

SILVA. Relatou o autor, em breve resumo, que é proprietário e possuidor 

do imóvel descrito na inicial, adquirido no ano de 2011 com dinheiro 

advindo de uma herança. Asseverou que, no ano de 2013 separou-se da 

requerida, que ficou residindo no imóvel por generosidade do requerente, 

até que ela conseguisse outro local para morar. Aduziu que agora 

pretende retomar a posse do bem, vez que a requerida já se encontra 

convivendo com outra pessoa e constituiu nova família. Requereu o 

deferimento de liminar para ser imediatamente reintegrado na posse do 

bem, com a expedição do competente mandado e o deferimento de uso de 

força policial e ordem de arrombamento. DECIDO. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, razão pela qual recebo a inicial. No que concerne ao pedido 

liminar, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos 

requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, 

esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera 

probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. No caso 

dos autos, não há prova da posse do autor sobre o imóvel objeto da ação. 

Pelo contrário: o próprio autor narra, em sua petição inicial, que adquiriu o 

imóvel no ano de 2011, passando a residir no mesmo com a requerida, vez 

que eram casados; e que posteriormente, em 2013, separou-se da ré e a 

mesma permaneceu na posse do bem. Deste modo, em consonância com 

o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Nesse sentido: “AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – REQUISITOS DO ART. 

561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela 

possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, 

do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato 

constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao 

menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela 

possessória antecipada.” (AI 107718/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, 

Publicado no DJE 10/10/2016). Assim, ao menos neste estágio prematuro e 

alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e 

convicta um posicionamento sobre a posse pretérita e justa defendida pelo 

autor, mormente pelo fato de que ele própria narra na exordial que a posse 

está com a requerida. Por conseguinte, também entendo que não restou 

provada a ocorrência do esbulho possessório, não satisfazendo os 

requisitos insculpidos no art. 561, do NCPC. De tal arte, guiado pelo livre 

convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que 

os elementos constantes nos autos não são suficientes para o 

deferimento da tutela possessória antecipada. Saliento que o 
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convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente 

confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha 

processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa. Ante 

todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇAO DE POSSE 

pleiteada pelo autor. No que tange à audiência de conciliação, diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, de acordo com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, o Núcleo ainda apresenta necessidade de 

adaptação das rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes, tendo apresentado várias proposições e solicitações que ainda 

estão em tramitação. Esclareço que, consta dos termos do PROVIMENTO 

N. 9/2016-CM que “a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das 

demais comarcas do Estado de Mato Grosso não possuem estrutura física 

e de pessoal suficiente para atender a toda essa nova demanda”. E, 

embora referido provimento autorize que, não havendo conciliador 

disponível, poderá o próprio magistrado realizar a audiência e reagendar 

outra data para a realização do ato, caso o tempo seja insuficiente, 

obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, III), é 

incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo legal, sob pena de 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-1289 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005152-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - 19105-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005152-64.2016.8.11.0003 REQUERENTE: VALDIRENE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos e examinados. VALDIRENE PEREIRA DA SILVA FERREIRA 

ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR em face de KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Relatou a autora, em breve 

resumo, que adquiriu o imóvel descrito na inicial da requerida pelo valor de 

R$63.937,11, tendo efetuado o pagamento de sinais nos valores de 

R$1.510,53 e R$2.005,98 e pactuado o pagamento do restante em 180 

parcelas mensais, reajustadas a 0,5% ao ano e atualização pelo 

IPCA/IBGE. Asseverou que, no entanto, a requerida não cumpriu com a 

data de entrega do imóvel e até o presente momento as redes de água, 

esgoto e energia elétrica não foram instaladas. Enfatizou, ainda, que já 

quitou mais de 13% do imóvel e que o valor da parcela se tornou 

excessivamente oneroso para si; que não consegue revender o bem 

porque ainda falta toda a infraestrutura do terreno. Informou que procurou 

a requerida para sanar o problema administrativamente, mas não obteve 

êxito. Requereu a concessão de liminar para que a requerida seja intimada 

a se abster de inscrever o nome da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito, e também para que o imóvel continue em sua posse indireta até 

o fim do litígio, sob pena de multa diária. DECIDO. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de 

urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 

303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, 

para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da autora, haja vista que a mesma 

não comprovou que a requerida tenha descumprido qualquer das 

cláusulas contratuais. Nota-se, do contrato juntado aos autos, que há 

disposição para que a infraestrutura de esgoto, água e energia elétrica 

fosse entregue aos 06/06/2016. Contudo, a parte autora não demonstrou 

(nem mesmo por registros fotográficos) que a obrigação contratual não 

tenha sido cumprida, bem como não apresentou qualquer documento no 

sentido de que tenha notificação a ré a dar cumprimento à obrigação 

assumida. De outra banda, há que se ter em conta que a parte autora 

também não comprovou que esteja em dias com o pagamento das 

parcelas contratuais, até porque os documentos juntados no Id 4324713 

estão completamente ilegíveis. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em 

qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos autos. No 

que tange à audiência de conciliação, diante das especificidades da 

causa, de modo a adequar o rito processual ao caso concreto e visando 

empreender mais celeridade ao andamento processual, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

Consigno que a possibilidade da dispensa da realização da mediação 

neste momento processual encontra guarida no disposto no artigo 139, 

inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder de dirigir o processo, 

podendo alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 

às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - 

Além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada 

pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a 

previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas 

as garantias fundamentais do processo”. Registro ainda que, de acordo 

com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, encaminhado pela Exma. 

Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os magistrados do Estado, o Núcleo 

ainda apresenta necessidade de adaptação das rotinas de trabalho das 

unidades judiciárias e dos gabinetes, tendo apresentado várias 

proposições e solicitações que ainda estão em tramitação. Esclareço que, 

consta dos termos do PROVIMENTO N. 9/2016-CM que “a Central de 

Conciliação e Mediação da Capital e os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das demais comarcas do Estado de Mato 

Grosso não possuem estrutura física e de pessoal suficiente para atender 

a toda essa nova demanda”. E, embora referido provimento autorize que, 

não havendo conciliador disponível, poderá o próprio magistrado realizar a 

audiência e reagendar outra data para a realização do ato, caso o tempo 

seja insuficiente, obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, 

III), é incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 
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feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

NCPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-40 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003710-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - 4856-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMO LUIZ ZIMPEL (RÉU)

MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003710-63.2016.8.11.0003 AUTOR: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA RÉU: EDEMO LUIZ ZIMPEL, MARIA NEIVA RAMBORGER ZIMPEL 

Vistos e examinados. Diante da comprovação do pagamento das custas, 

dê-se prosseguimento ao feito. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004938-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - 12992-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não junto ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005044-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - 4353-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não junto ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Na oportunidade, deverá a parte 

autora retirar o modo sigiloso dos documentos que anexou. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-159 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005054-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - 0236655-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDETE GALVAO PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005054-79.2016.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. Advogado do(a) EXEQUENTE: JEFERSON ALEX 

SALVIATO - SP0236655A EXECUTADO: HILDETE GALVAO PIRES 

DECISÃO Vistos e examinados. CONDICIONO O CUMPRIMENTO DA 

PRESENTE DECISÃO À COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS DEVIDAS. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O exequente, ao propor a 

execução, observou as determinações do artigo 798 do CPC, estando a 

peça instruída com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do 

débito atualizado até a data de propositura da ação, além de terem sido 

indicados os nomes completos do exequente e do executado e seus 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o demonstrativo do débito 

contém os requisitos do §único do artigo 798, a saber: o índice de 

correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e 

final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros 

utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a especificação de 

desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado. Em conformidade 

com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Em obediência ao disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a 

citação do executado para pagar a dívida, custas e despesas processais, 

além de honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação. Caso os executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, 

e art. 6º e 9º da lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (§1º). 

Observando que, a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 

comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005077-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - 0034607-A/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta que o alerta, emitido pelo sistema, 

de que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino 

a intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Na oportunidade, deverá a autora apresentar 

comprovante de que o requerido recebeu a notificação extrajudicial, ou 

que a mesma tenha sido recebida por terceiro, vez que o documento que 

juntou não tem assinatura de recebimento. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-181 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005492-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIJANE SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005492-08.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARIJANE SILVEIRA DA SILVA Vistos e examinados. 

Determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, emende a inicial, apresentando o aviso de recebimento da 

carta de notificação que fora expedida para a parte ré, devidamente 

assinada por quem a tenha recebido. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005068-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - 15209-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. RIBOLDI & CIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1005068-63.2016.8.11.0003 AUTOR: JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO 

RÉU: J. L. RIBOLDI & CIA LTDA Vistos e examinados. A parte autora 

formulou requerimento de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Contudo, não junto ao feito documento algum que pudesse comprovar a 

situação de miserabilidade invocada. Deste modo, determino a sua 

intimação para que, no prazo legal e sob as penas da lei, apresente 

documentos que comprovem a pobreza alegada ou o recolhimento das 

custas devidas. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Decisão Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005333-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSON THIAGO NUNES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - 0014012-A/MT (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - 0020752-A/MT 

(ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - 0019831-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não junto ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada. 

Deste modo, determino a sua intimação para que, no prazo legal e sob as 

penas da lei, apresente documentos que comprovem a pobreza alegada 

ou o recolhimento das custas devidas. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005368-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GONSALVES ARAUJO OAB - 35008-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005368-25.2016.8.11.0003 AUTOR: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado do(a) AUTOR: EDSON 

GONSALVES ARAUJO - PR35008 RÉU: AXA SEGUROS S.A. DECISÃO 

Vistos e examinados. CONDICIONO O CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO À 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, de acordo com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, o Núcleo ainda apresenta necessidade de 

adaptação das rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes, tendo apresentado várias proposições e solicitações que ainda 

estão em tramitação. Esclareço que, consta dos termos do PROVIMENTO 

N. 9/2016-CM que “a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das 

demais comarcas do Estado de Mato Grosso não possuem estrutura física 

e de pessoal suficiente para atender a toda essa nova demanda”. E, 

embora referido provimento autorize que, não havendo conciliador 

disponível, poderá o próprio magistrado realizar a audiência e reagendar 

outra data para a realização do ato, caso o tempo seja insuficiente, 

obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, III), é 

incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, sob pena de revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005439-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

IVANILDO BRAGA DA SILVA (AUTOR)

FLAVIO BRAGA DA SILVA (AUTOR)

LAYANE BRAGA DA SILVA (AUTOR)

NIRLEI BEAGA DA SILVA (AUTOR)

EDIVAN BRAGA DA SILVA (AUTOR)

NAILE BRAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - 14423-O/MT (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - 18425-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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Vistos e examinados. A parte autora formulou requerimento de concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, não junto ao feito documento 

algum que pudesse comprovar a situação de miserabilidade invocada por 

cada um dos requerentes. Deste modo, determino a sua intimação para 

que, no prazo legal e sob as penas da lei, apresente documentos que 

comprovem a pobreza alegada ou o recolhimento das custas devidas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001370-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN BONFIM GUTIERREZ OAB - 21745-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001370-49.2016.8.11.0003 REQUERENTE: MANOEL 

SALES FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: LORRAN BONFIM 

GUTIERREZ - MT21745/O REQUERIDO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DECISÃO Vistos e 

examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000755-59.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CORREIA DE MIRANDA (EMBARGANTE)

TOPAZZIO CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - 15562-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 0007666-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000755-59.2016.8.11.0003 EMBARGANTE: TOPAZZIO 

CORRETORA DE VEICULOS LTDA - ME, GILMAR CORREIA DE MIRANDA 

Advogado do(a) EMBARGANTE: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

MT15562/O Advogado do(a) EMBARGANTE: KASSIO BARBOSA DA 

SILVA - MT15562/O EMBARGADO: ALESSANDRO CIRQUEIRA ALVES 

Advogado do(a) EMBARGADO: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA - MT0007666S-O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO 

CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 
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designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9594-27.2015.811.0003

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LEONARDO DE FREITAS LIMA

PARTE REQUERIDA: CARLA DE FREITAS LIMA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os 

Autos de Interdição do processo acima especificado, que L. F. L. move 

contra CARLA DE FREITAS LIMA, sendo decretada a interdição deste 

conforme se vê da sentença seguinte:

SENTENÇA: "...Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 269, I, do Codex Processual 

Civil, para decretar a interdição de CARLA DE FREITAS LIMA (qualificada 

nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 16. 

Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curador da interditanda o requerente, L. DE F. L. 17. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, da Lei Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 18. Expeça-se mandado de inscrição. 19. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 20. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de junho de 2015. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz 

de Direito"

Eu, G. E. S. M. – Técnica Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de dezembro de 2016.

Lucileila Cardoso Correia

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002425-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA ABRIR VISTA AO NUPRAJURIS, NA 

CONDIÇÃO DE CURADOR DO REQUERIDO, CITADO POR EDITAL.

Intimação Classe: CNJ-39 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004260-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA SUPPTITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MEIRA CRISTOFARO OAB - 9063-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BORGES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004260-58.2016.8.11.0003 Vistos etc., Nomeio inventariante a 

requerente JANINE DA SILVA SUPPTITZ, facultando-a a firmar 

compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar as primeiras 

declarações em vinte (20) dias, independente de nova intimação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, em havendo interesse de 

menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em seguida, a Fazenda 

Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que 

poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. 

Destarte, deverá a inventariante providenciar certidão negativa de 

testamento, no prazo de 30 dias, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ, eis que documento indispensável à propositura da presente 

ação. Contudo, sendo todos os herdeiros maiores e capazes, além de não 

existir litígio sobre o patrimônio inventariado, poderá a inventariante optar 

pela conversão do presente em arrolamento sumário, máxime por este 

possuir rito mais célere que o ora eleito. Sem prejuízo, quando da 

apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada 

da avaliação administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o 

valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998) e, 

consequentemente, proceder complementação do recolhimento das 

custas processuais devidas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2016. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-112 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004752-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - 14064-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

T. K. O. D. S. (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004752-50.2016.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, promover a necessária emenda à inicial para 

apresentar instrumento de representatividade processual e declaração de 

hipossuficiência legíveis e devidamente subscritos pelos requerentes, eis 

que documentos indispensáveis à propositura de demanda, nos termos do 

art. 320 do NCPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 e 

parágrafo único do NCPC). Intime-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 13 de 

dezembro de 2016. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-39 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004244-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR FELIX ORMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - 12225-O/MT 
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(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - 20969-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO ORMON (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004244-07.2016.8.11.0003 Vistos etc., A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. Nomeio inventariante o requerente 

CLAUDIONOR FELIX ORMON, facultando-o a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações em vinte (20) dias, 

independente de nova intimação, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, em havendo interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério 

Público e em seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 

dias ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. Destarte, deverá o inventariante 

providenciar certidão negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. Sem prejuízo, quando da 

apresentação da Guia de Informação e Apuração do ITCD acompanhada 

da avaliação administrativa dos bens, deverá a inventariante retificar o 

valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998). 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 07 de 

novembro de 2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004218-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENI PEREIRA CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - 0011551-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA CABRAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004218-09.2016.8.11.0003 Vistos etc., Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código 

de Processo Civil. Proceda-se ao apensamento do presente feito aos 

autos de inventário em tramitação neste Juízo sob a numeração única 

1004202-55.2016.8.11.0003. Doravante, oficie-se junto à Caixa Econômica 

Federal e Banco Sicredi solicitando informações acerca da existência de 

valores disponíveis juntos às respectivas instituições financeiras a 

qualquer titulo em favor do de cujus, assinalando-se o prazo de 15 

(quinze) dias para resposta. Destarte, saliento que a teor da parte final do 

item 26.1.9 do Provimento 56/20017-CGJ o pedido de levantamento de 

valores ora proposto somente será apreciado após prestadas as 

primeiras declarações e instruído o feito com todos os documentos 

exigidos em lei nos autos da ação de inventário, em especial as certidões 

negativas de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e federal. Às 

providências. Rondonópolis-MT, 07 de novembro de 2016. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-69 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004593-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. R. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - 5821-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. P. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1004593-10.2016.8.11.0003 Vistos etc., Em análise da sentença 

homologatória juntada no evento n. 3685712, verifica-se que as partes 

ajustaram os alimentos no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, todavia na exordial o requerente aduz arcar com alimentos em prol 

do requerido no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus 

rendimentos brutos, excluídos apenas IR e INSS. Diante de tal divergência, 

deverá a parte autora esclarecer se houve a modificação do parâmetro da 

verba alimentar posteriormente à prolação da r. sentença homologatória, e 

em caso positivo juntar aos autos o ‘decisum’ que estabeleceu esse novo 

patamar. Outrossim, tratando-se de ação que visa à minoração da pensão 

alimentícia, o valor da causa deve corresponder a uma anuidade da 

diferença do valor em vigor e da quantia que se pretende passar a pagar. 

A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS QUE VISA A REDUÇÃO DA 

VERBA ALIMENTAR DEVIDA. Sabido que o valor da causa na ação de 

revisão de alimentos na qual se objetiva a redução do pensionamento 

deve corresponder a uma anuidade da diferença entre o valor até então 

pago e o que se pretende reduzir, merece provido o recurso. Acordo 

extrajudicial realizado entre os genitores não homologado em juízo. Agravo 

de instrumento provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70053955688, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 28/08/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL 

DE ALIMENTOS. VALOR DA CAUSA. 1. As regras que delimitam o valor da 

causa são de ordem pública, pois toda causa deve ter um valor certo, 

ainda que sem conteúdo econômico imediato. 2. Quando a causa tem 

conteúdo econômico claro, o valor da causa deve corresponder a ele, 

aplicando-se as regras do art. 259 do CPC. Recurso provido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70059729707, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

26/06/2014) Nesta senda, faculto à parte autora a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, para sanar as irregularidades supra 

apontadas, tudo sob pena de indeferimento da vestibular (art. 321, 

parágrafo único, CPC/2015). Intime-se o requerente, por seus 

procuradores. Após, com ou sem manifestação, venham os autos 

conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 18 de novembro de 2016. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1420 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004523-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES OAB - 96972-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. B. R. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA JUNTAR A CERTIDÃO DA ASSISTENTE 

SOCIAL, BEM COMO PARA INTIMARA O ADVOGADO DO AUTOR PARA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR-SE REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-157 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003695-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - 5821-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÍCERO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LAURA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003695-94.2016.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 
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Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

novel Código de Processo Civil. 3. Cite-se o devedor para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no montante descrito 

na inicial, referente ao período de julho a setembro de 2016, bem como as 

parcelas que se vencerem no curso da demanda até o efetivo pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de ser decretada sua prisão civil e protesto do presente 

pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 528 do 

Novo Código de Processo Civil. Às providências. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de novembro de 2016. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1420 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004973-33.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - 5821-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004973-33.2016.8.11.0003 Vistos etc., Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do novel Código de Processo Civil. Doravante, considerando a natureza 

constitucional do princípio da segurança jurídica, pelo qual só admitir-se-á 

tutela de urgência caso haja risco de frustrar-se a garantia da maior 

efetividade da jurisdição, aliado a prevalência dos interesses da menor em 

detrimento da pretensão dos genitores, entendo necessário, antes da 

análise do pedido formulado pelo Requerente, a realização de estudo 

social na residência das partes, a fim coligir maiores elementos para 

melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido, pertinentes são os 

ensinamentos do renomado Professor YUSSEF SAID CAHALI: ".... o 

princípio a ser observado, na guarda de filho menor, estando o casal 

separado de fato, é da prevalência do interesse do menor; havendo 

conflito entre os genitores, o juiz decidirá tendo em vista as circunstâncias 

de cada caso e sempre no interesse daquele, que preponderará em 

qualquer hipótese; daí o largo arbítrio de que dispõem os tribunais para 

estabelecer o que julgar mais acertado em proveito dos menores" 

(Divórcio e Separação, RT, 10ª ed., p. 490). Dessa maneira, determino a 

realização de Estudo Social na residência das partes, sem prévio aviso, 

aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais 

para criação e educação da menor, devendo o laudo circunstanciado ser 

juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, designo 

audiência de conciliação para a data de 14 de fevereiro de 2017, às 

15h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Cite-se o 

requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, acompanhado 

de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente 

determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. 

Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo legal a contar da realização da solenidade, sob pena de 

reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). 

Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação. Outrossim, adote o Sr. Gestor as providências 

necessárias ao fiel cumprimento da presente decisão, mormente no que 

concerne a realização do Estudo Social nos limites determinados. Com a 

juntada do Estudo Social, colha-se parecer ministerial e após, voltem-me 

conclusos para análise do pedido de tutela provisória formulado. 

Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de 

novembro de 2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1295 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000471-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - 0003533-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000471-51.2016.8.11.0003 Vistos etc., Diligencie-se na forma 

postulada pelo Parquet. Após, colha-se novo parecer ministerial. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-99 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005118-89.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ENRICONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - 0012387-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH ENRICONE SCARAVELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005118-89.2016.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Dissolução de União Estável C/C Partilha, Alimentos, Guarda e Visitas 

proposta por CICERO ENRICONE em face de DEBORAH ENRICONE 

SCARAVELLI. Compulsando os autos verifico que a parte autora postulou 

a fixação de alimentos em favor dos filhos do casal, contudo as crianças 

não integram o polo passivo da lide em apreço, apesar de ser os menores 

quem ostentam a legitimidade para demandar com relação alimentos 

representados pela genitora, atual guardiã de fato da prole. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM 

ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À DECISÃO. 

ART. 93, IX, DA CF/88. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DA FILHA MENOR, QUE 

BUSCA ALIMENTOS, PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, 

DEVIDAMENTE REPRESENTADA PELA GENITORA. 1. Não há que se falar 

em nulidade da decisão acoimada, pois, ainda que de forma sucinta, está 

devidamente fundamentada. 2. Havendo cumulação de ações (pedido de 

divórcio e pedido de alimentos em favor da filha menor comum), 

corretamente realizada a inclusão da infante no polo ativo da demanda, 

devidamente representada por sua genitora, a qual não pode postular em 

nome próprio direito alheio (art. 6° do CPC), mais, isso sim, representar a 

menor em seu direito aos alimentos postulados. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 

70052608411, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/12/2012). Por fim, deverá o 

autor regularizar, também, o valor atribuído à causa, a fim de adequar o 

quanto disposto nos artigos 292, VI do CPC, haja vista a cumulação de 

pedidos quanto a partilha e ao oferecimento de alimentos. Destarte, faculto 

à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

regularize o polo passivo da ação, bem como o valor atribuído à causa, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 e parágrafo único do 

CPC). Intime-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 

2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001503-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - 15525-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. O. R. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DO AUTOR PARA, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO.
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Intimação Classe: CNJ-39 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005295-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO KANEYOSHI HUKUHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO OAB - 0015222-A/MT 

(ADVOGADO)

JEANCARLO RIBEIRO OAB - 7179-O/MT (ADVOGADO)

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - 18581-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVINA USHIWATA DE OLIVEIRA HUKUHI (INVENTARIADO)

PEDRO SABURO HUKUHI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005295-53.2016.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se o autor para em 30 

(trinta) dias efetivar o recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, 

sob pena de extinção (2.14.2.1 da CNGC/MT). Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-1295 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004722-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN SUNNER CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA OAB - 0022436-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004722-15.2016.8.11.0003 Vistos etc., A teor do aditamento ao 

pedido inicial constante da petição registrada no ID n.º 4330181, oficie-se 

à Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca de existência 

de valores pendentes de levantamento em favor da falecida Sonia 

Aparecida Clemente a titulo de FGTS e PIS/PASEP, assinalando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para resposta. No mais, mantenho os demais comando 

exarados na decisão inaugural. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de 

dezembro de 2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1111 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000935-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. P. E. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - 0020588-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000935-75.2016.8.11.0003 Vistos etc., I - Recebo o pleito retro, eis 

que presentes os requisitos legais, e CONVERTO o presente em 

cumprimento de sentença. EFETUEM-SE as retificações necessárias. II - 

Cite-se o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito alimentar no montante descrito na inicial, referente ao período de 

julho a setembro de 2016, bem como as parcelas que se vencerem no 

curso da demanda até o efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua 

prisão civil e protesto do presente pronunciamento judicial, nos moldes dos 

§1º, §3º e §7º do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil. Às 

providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2016. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002723-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - 19925-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBEM PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002723-27.2016.8.11.0003 Vistos etc. A teor da matricula de n.º 

57.341 apresentada pela autora expeça-se mandado judicial de 

arrolamento de bens, para os fins e prazo da decisão registrada no 

evento n.º 5410686. No mais, mantenho incólumes os demais comandos 

exarados no r. decisum. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de 

dezembro de 2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1295 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000471-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - 0003533-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000471-51.2016.8.11.0003 Vistos etc., Diligencie-se na forma 

postulada pelo Parquet. Após, colha-se novo parecer ministerial. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002392-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Rondonópolis - MT JUIZO DA Segunda Vara de Família e Sucessões 

Justiça Gratuita EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Processo: 

1002392-45.2016.8.11.0003 PJe; Valor causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; 

Espécie: AÇÃO DE GUARDA. Parte Autora: HELIO FERNANDES CARDOSO 

DE SOUSA. Advogado da parte autora: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL. Parte Requerida: QUERUTA TEODORA, demais qualificações 

não informadas, atualmente em local incerto ou não sabido. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA REQUERIDA QUERUTA TEODORA, para, querendo, 

responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias a contar do 

dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, 

ambos do CPC/2015), advertindo-se que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (artigo 344, do Código de Processo Civil). RESUMO 

DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA promovida por HELIO 

FERNANDES CARDOSO DE SOUSA em face de QUERUTA TEODORA, 

tendo como objeto a guarda judicial do filho comum A. F. T. de S. (d.n. 

1 5 / 0 6 / 2 0 0 2 ) .  D e s p a c h o / D e c i s ã o :  “ P r o c e s s o  n º . : 

1002392-45.2016.8.11.0003. Vistos etc., Estando a requerida em lugar 

incerto e não sabido, defiro o pedido retro, devendo a mesma ser citada 

via edital, com o prazo de vinte dias, obedecidas as formalidades legais 

(art. 256, do NCPC), para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo 
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do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), consignadas as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil atual. Na hipótese 

de a requerida não apresentar contestação, forte no quanto disposto no 

art. 72, II, do NCPC, fica desde já nomeado o advogado Dr. Samir Badra Dib 

(UNIJURIS) para apresentar defesa, abrindo-se-lhe vista pelo prazo legal. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 30 de novembro de 2016.” ADVERTÊNCIA: 

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, Alisson Flávio Ampolini, 

digitei. Rondonópolis - MT, 14 de dezembro de 2016. Hélio Avelino dos 

Santos Autorizado pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: 

Rua Rio Branco Nº 2299, Jardim Guanabara, Rondonópolis-MT. Telefone: 

(66) 34106100.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1682 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005294-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONAIR FROIS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA OAB - 4777-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005294-68.2016.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do novel Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de restauração 

de registro civil, citem-se os eventuais interessados, via edital, com o 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 109 da Lei 6.015/73). 4. Após, abra-se vista 

ao Ministério Público. Às providências. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro 

de 2016. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-39 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005156-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDDY ZIMMERMANN BURTTET (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005156-04.2016.8.11.0003 Vistos. Na condição de credor 

pignoratício do falecido ALZINO ARNALDO BURTET o requerente, BANCO 

DO BRASIL S/A, bem qualificado nos autos, promove a abertura do 

processo de inventário dos bens deixados pelo “de cujus” ALZINO 

ARNALDO BURTET, invocando para tanto o disposto no art. 616, VI, NCPC. 

No vertente caso o requerente instrui o pedido inicial com ‘CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA N° 96/70234-6’, pactuado entre ele e o 

falecido ALZINO ARNALDO BURTET, sendo que apesar de o falecimento 

ter sido datado de 05/07/2015 até a presente data não foi proposto o 

inventário, ultrapassando, e muito, o prazo do art. 611 do CPC, o qual 

possui correspondência legislativa com o artigo 983 do CPC/1973. 

Doravante, atenta à preferência legal estabelecida pelo art. 617, NCPC, 

nomeio inventariante a cônjuge sobrevivente de Liddy ZImmermann Burttet, 

facultando a prestar compromisso em 05 (cinco) dias, devendo prestar 

declarações em 20 (vinte) dias contados a partir da citação, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. A inventariante haverá 

de ser cientificada da presente deliberação, bem como do encargo ao qual 

fora nomeada, via mandado de citação no endereço indicado na exordial. 

Citem-se, após, os interessados não representados, se for o caso, em 

havendo interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério Público e em 

seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou 

atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. Destarte, deverá a inventariante 

providenciar certidão negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. Contudo, sendo todos os 

herdeiros maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá a inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998) e, consequentemente, proceder complementação do 

recolhimento das custas processuais devidas. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005288-61.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEIXOTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - 20969-O/MT (ADVOGADO)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - 12225-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005288-61.2016.8.11.0003 Vistos etc., A concessão dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita será apreciada depois da apresentação 

do rol de bens a serem inventariados. Nomeio inventariante a requerente 

ROSANA PEIXOTO DE SOUZA, facultando-a a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias, devendo prestar as primeiras declarações em vinte (20) dias, 

independente de nova intimação, dispensando-se a lavratura do 

respectivo termo. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, em havendo interesse de menor/incapaz intime-se o Ministério 

Público e em seguida, a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os 

valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 

dias ou atribuir valores que poderão ser aceitos pelos interessados, 

manifestando-se expressamente. Destarte, deverá a inventariante 

providenciar certidão negativa de testamento, no prazo de 30 dias, nos 

moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. Contudo, sendo todos os 

herdeiros maiores e capazes, além de não existir litígio sobre o patrimônio 

inventariado, poderá a inventariante optar pela conversão do presente em 

arrolamento sumário, máxime por este possuir rito mais célere que o ora 

eleito. Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e 

Apuração do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, 

deverá a inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da 

causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do 

espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar 

Peluso, j. 19.5.1998). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-98 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005476-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAJO MARON DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

PATRICIA PASSOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - 7164-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005476-54.2016.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

novel Código de Processo Civil. 3. Manifeste-se nos autos o Ministério 

Público. 4. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2016. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004870-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DELMA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA OAB - 21729-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: 1004870-26.2016.811.0003. VISTO. Em atendimento a 

Resolução nº 021/2011/TP, publicada em 07.12.11, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de indicar na petição inicial “o número do Cadastro de 

Pessoas Físicas ou Jurídicas, o Registro Geral e o Código de 

Endereçamento Postal” dos litigantes, complemente a requerente a 

exordial, indicando o Código de Endereçamento Postal e o Cadastro de 

Pessoas Físicas ou Jurídicas do requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 09 de 

dezembro de 2016. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000165-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE RODRIGUES BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - 3560-B/MT (ADVOGADO)

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - 9981-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N º 1000165-82.2016.811.0003. VISTO. Trata-se de Ação 

Ordinária promovida por ELIETE RODRIGUES BALDOINO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A parte autora requer a emenda a inicial 

para que seja retificado o polo passivo, fazendo constar como requerido o 

Município de Rondonópolis. Tendo em vista que a requerente não 

observou o disposto no artigo 319, do Código de Processo Civil, intime-se 

a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando os dados requeridos no artigo 319, inciso III, do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido de emenda a inicial. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 13 de dezembro de 2016. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003871-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - 14627-O/MT (ADVOGADO)

ADILA ARRUDA SAFI OAB - 3611-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1003871-73.2016.811.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

concessão do benefício de auxílio doença por acidente do trabalho e 

posterior conversão em aposentadoria por invalidez por acidente de 

trabalho, com tutela antecipada promovida por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA 

RODRIGUES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS. Vendo somente a necessidade da prova pericial, defiro-a, 

nomeando como perita médica do Juízo a Dra. Jacqueline Marques Martins 

de Oliveira, podendo ser encontrada na Rua Minas Gerais, n° 110, bairro 

Jardim Assunção, Rondonópolis/MT, CEP 78.720-215, e no telefone: (66) 

3023-3053, email: marquesjacqueline@ymail.com devendo ser intimada da 

nomeação, para que submeta o autor à avaliação médica emitindo-se o 

competente laudo médico. Embora o autor seja beneficiário da Justiça 

Gratuita, não existe nesta Comarca profissional que realize perícia médica 

sem receber sua contraprestação, de modo que para dar continuidade no 

processo, a parte autora deve pagar o valor dos honorários a própria 

médica no ato da realização da perícia, trazendo aos autos o comprovante 

do pagamento dos honorários. Outrossim, tendo em vista que o requerente 

é beneficiário da Justiça Gratuita, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 

de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se a médica perita 

para designar data para realização da perícia, encaminhando-se os 

quesitos apresentados pelas partes. Intime-se a parte autora de que os 

honorários da perita deverão ser pagos diretamente ao médico, no ato da 

perícia, mediante entrega de recibo, que deverá ser acostado aos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias. A Sra. Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias 

para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados 

aos autos. Deste modo, intimem-se, também, as partes desta decisão e 

para, em 05 (cinco) dias, indicarem assistente técnico, querendo. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 13 de dezembro de 2016. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005346-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A . SALOMAO JUNIOR - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - 17943-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de São José do Povo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARIA MAZARELO FARIAS PINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por E. A. 

SALOMÃO LTDA – ME contra ato reputado por ilegal praticado pelo 

PRESIDENTE DA CAMARA DE VERADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 

DO POVO – MT, aduzindo em apertada síntese, ilegalidade no ato que 

rejeitou o projeto de lei nº 038/2016 que dispõe sobre a abertura de crédito 

suplementar, ao argumento de que a rejeição do projeto de legislativo se 

deu tão somente por motivos políticos. Noticiou que em 27 de maio de 2014 

celebrou contrato administrativo com o Município de São José do Povo – 

MT para a construção de Unidade Básica de Saúde, sendo que em 06 de 

novembro de 2014 já havia cumprido com 60% (sessenta por cento) das 

obras sem receber a referida contraprestação pecuniária. Informou que 

em 06 de abril de 2015 procedeu à cobrança extrajudicial da dívida, e em 

decorrência de tal fato o Prefeito do Município de São José do Povo – MT 

enviou ao legislativo municipal o Projeto de Lei n° 038/2016, tendo como 

objeto a abertura de crédito suplementar para proceder ao pagamento da 

Impetrante. Alegou que o Projeto de Lei n° 038/2016 foi rejeitado pela 

Câmara de Vereadores do Município de São José do Povo – MT, por 

motivos unicamente políticos, em detrimento do interesse público o que 

configuraria ao seu ver, ato ilegal. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento. Decido. Como frisado, trata-se, na hipótese 

versanda, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por E. A. SALOMÃO 

LTDA – ME contra ato reputado por ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA 

CAMARA DE VERADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO – MT. 
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Inicialmente cumpre consignar que as ações de mandado de segurança 

visam proteger direito líquido e certo, sempre que houver ameaça ou sua 

violação por parte de autoridade, in verbis: “Art. 1º Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Sobre o 

“direito líquido e certo” mister trazer a baila o magistério de Hely Lopes de 

Meirelles sobre o assunto, in verbis: “Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está se exigindo que esse direito se apresente com todos os 

requisitos para seu conhecimento e exercício no momento da impetração. 

Em última análise, direito líquido e certo é o direito comprovado de plano. 

Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins 

de segurança.” Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSÉ DA BARRA. PROCESSO LEGISLATIVO. IRREGULARIDADES 

VERIFICADAS. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A medida liminar tem como finalidade proteger o possível direito 

do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato supostamente violador até 

a apreciação definitiva da causa. Em se tratando de Mandado de 

Segurança, cumpre averiguar a presença dos requisitos indispensáveis à 

concessão de liminar, previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, quais 

sejam: relevância do fundamento e perigo de ineficácia da segurança 

caso concedida definitivamente. Embora o writ não se preste à discussão 

de Lei em tese, o mandado de segurança tem o condão de garantir o 

direito subjetivo do impetrante e de observância do devido processo 

legislativo. (TJ-MG; AI 1.0019.14.003003-2/001; Rel. Des. Belizário Antônio 

de Lacerda; Julg. 07/07/2015; DJEMG 13/07/2015) O cerne das alegações 

do Impetrante consiste na ilegalidade da reprovação do Projeto de Lei n° 

038/2016, que aos seus olhos estaria eivados de vícios, vez que se 

baseou tão somente em critérios políticos. É caso de indeferimento da 

liminar, por ausência dos requisitos autorizadores. Consigna-se que a 

Empresa Impetrante em 06 de novembro de 2014 já havia completado 

cerca de 60% (sessenta por cento) e requereu o pagamento 

administrativo tão somente em 06 de abril de 2015, de modo a evidenciar a 

inexistência de periculum in mora. A aprovação ou reprovação de leis são 

de atribuições e competência dadas ao Poder Legislativo, não podendo o 

Poder Judiciário adentrar no mérito da discricionariedade do Legislador, 

sob pena de ingerência entre os Poderes, salvo para exame da legalidade. 

Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. 

APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL DE AERONAVE (LEASING). INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. BASE DE 

CÁLCULO DEFINIDA NO CTN. DESNECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO 

COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO 

LEGISLADOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a aplicação do disposto no 

art. 557 do CPC não há necessidade de a jurisprudência dos tribunais ser 

unânime ou de existir Súmula dos tribunais superiores a respeito. 

Ademais, o recurso pode ser manifestamente improcedente ou 

inadmissível mesmo sem estar em confronto com Súmula ou jurisprudência 

dominante. Precedentes do STJ. 2. (...) . 5. Não cabe ao poder judiciário 

adentrar na discricionariedade que detêm os poderes legislativo e 

executivo para delimitar a seletividade do IPI, exceto nos casos de 

evidente afronta a tal princípio, o que não é o caso dos autos. 

Precedentes do TRF da 3ª região. 3. Agravo desprovido. (TRF 03ª R.; 

AL-AC 0007445-50.2005.4.03.6119; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. 

Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Julg. 30/04/2015; DEJF 11/05/2015; 

Pág. 1414)” E mais: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

CRIAÇÃO DE CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. REALIZAÇÃO DE 

CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINIS-TRAÇÃO 

PÚBLICA. A determinação judicial para criação de cargo para procurador 

de Câmara Municipal revela-se como meio de ingerência do poder judiciário 

frente ao juízo de oportunidade e conveniência do poder legislativo em 

realizar a sua organização administrativa, ao qual cabe única e 

exclusivamente eleger as suas prioridades e a aplicação dos recursos 

financeiros que lhe são concernentes. Remessa necessária conhecida e 

provida. (TJ-GO; Rec 0133038-68.2012.8.09.0097; Jussara; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; DJGO 

29/05/2015; Pág. 218)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DEMANDA OBJETIVANDO COMPELIR O MUNICÍPIO A 

EXECUTAR OBRAS DE SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, EM 

DETERMINADA LOCALIDADE NO BAIRRO DE GUARATIBA. QUESTÃO QUE 

ENVOLVE EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, INSUSCETÍVEL DE 

APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 1) Pelo sistema de tripartição dos 

poderes, é próprio da atividade do executivo administrar a forma de 

execução dos serviços públicos e, diante da escassez de recursos, 

apreciar as prioridades nas ações de atendimento às contingências 

sociais. 2) no caso concreto, a obrigação postulada na inicial representará 

indiscutível ingerência do poder judiciário sobre a conveniência do 

administrador na escolha de tais prioridades, já que, nada obstante a 

relevância das medidas requeridas, retira do executivo a faculdade de 

aplicar os recursos públicos em outro setor que considere mais deficitário. 

3) nesse contexto, a questão está ligada à discricionariedade do gestor 

público na aplicação dos recursos existentes, ficando imune ao controle 

judicial por força do princípio da separação dos poderes. 4) a 

possibilidade do controle jurisdicional de políticas públicas deve ficar 

reservada a hipóteses excepcionais em que, por ação ou omissão dos 

poderes executivo e legislativo, houver desrespeito direto a direito 

assegurado constitucionalmente como direito fundamental, e não reflexo, 

como se dá no caso de postulação de melhorias de infraestrutura, como 

pavimentação e saneamento básico. 5) com efeito, a ingerência do 

judiciário na efetivação de políticas públicas estabelecidas na Constituição 

Federal não se confunde com a eleição de programas tendentes a 

alcançar os objetivos previstos na Carta Magna, tarefa esta afeta ao 

poder executivo. 6) recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ; APL 

0365911-97.2008.8.19.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro 

P. Nunes; Julg. 28/04/2015; DORJ 29/04/2015)” Dessa forma, ausentes os 

requisitos autorizadores, em sede de cognição sumária, impõe-se o 

indeferimento da medida liminar pleiteada. Ante ao exposto, INDEFIRO, 

pois, a medida liminar pleiteada na exordial. Requisitem-se, pois, 

informações da autoridade apontada como coatora, na forma do Artigo 7º, 

I, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 Após, colha-se o parecer 

ministerial. P.I. Rondonópolis, 13 de Dezembro de 2016. Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005346-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A . SALOMAO JUNIOR - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - 17943-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de São José do Povo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARIA MAZARELO FARIAS PINTO

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE a fim de providenciar o depósito de 

diligencia do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$282,00 (duzentos e 

oitenta e dois reais), para cumprimento do mandado a ser expedido, na 

conta corrente em nome de F J CENTRAL DE MANDADOS, AGÊNCIA N.º 

0551-7, CONTA N.º 4.3746-8, BANCO DO BRASIL S/A, devendo a parte 

juntar aos autos o comprovante do referido depósito, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas).

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTAR A Nº 160/2016-DF

 

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT., 

no uso de suas atribuições legais,

 

Considerando o requerimento da servidora Maria Francisca de Jesus, 

protocolado sob o n. A345348, no qual requer a desconsideração do 

usufruto da licença-prêmio requerida anteriormente;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Revogar a Portaria n. 153/2016-DF, de 30/11/2016, a qual 
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concedeu à servidora Maria Francisca de Jesus, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 5572, lotada na Secretaria da 6ª Vara desta Comarca, o usufruto 

de 30 (trinta) dias de licença-prêmio, referentes ao quinquênio 2010/2015, 

no período de 26/12/2016 a 24/1/2017.

 

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Sinop/MT, 12 de dezembro de 2016.

 

Débora Roberta Pain Caldas

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop

Decisão

Cód. Proc.: 281341 nº.16718-88.2016.811.0015

Requerente: Cristiano Ribas Bonete

Decisão: (...) Pelo exposto, o servidor preenche os requisitos legais, em 

razão disso, defiro o pedido formulado na inicial e concedo 03 (três) 

meses de licença-prêmio relativos ao quinquênio de 26/9/2011 a 

26/9/2016,a serem usufruídos oportunamente.

Cientifique-se o Servidor.

Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de vezo.

Sinop, 13 de dezembro de 2016.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop/MT

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002694-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MAGALHAES VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - 21117-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002694-38.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO c/c NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL 

ABUSIVA c/c DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

proposta por GABRIEL MAGALHÃES BOMM, representados nos autos por 

sua genitora LUCIANA MAGALHÃES VAZ BOMM em face de UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

alegando que o requerente é portador de Transtorno de Espectro Autista – 

TEA, o qual necessita de diversos tratamentos médicos a fim de haja 

melhora em seu quadro clínico e desenvolvimento cognitivo. Todavia, 

menciona que não consegue arcar com todos os procedimentos 

necessários, haja vista a cobrança de coparticipação cobrada pela 

operadora de plano de saúde requerida, eis que tal valor supera sua 

renda mensal. Deste modo, intentou a presente demanda objetivando a 

concessão de medida de urgência consistente na determinação de que a 

requerida seja compelida a manter os tratamentos indispensáveis à saúde 

do requerente, sendo cobrada apenas o valor correspondente à 

mensalidade do plano de saúde contratado pelo requerente junto a 

requerida, qual seja, R$ 292,85 (duzentos e noventa e dois reais e oitenta 

e cinco centavos), excluindo-se a cláusula abusiva de coparticipação 

“fato moderador”, haja vista a presença dos requisitos exigidos para tanto. 

Com a inicial, juntou documentos. DECIDO. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme documentos e declaração de 

hipossuficiência anexados à exordial e no Id 4322248. O artigo 300 do 

CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais considerações, verifico, 

no caso vertente, que é de rigor o indeferimento do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que ausentes os requisitos legais 

autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC/2015. Com 

efeito, não há nos autos elementos para uma aferição mais sólida das 

alegações expendidas pelo requerente, sendo necessária maior dilação 

probatória a fim de comprovar a abusividade na cobrança referente à 

coparticipação cobrada pela operadora de plano de saúde requerida. De 

igual forma, mister se faz que os documentos que instruem a exordial 

sejam analisados após o crivo do contraditório, ante a fragilidade da 

probabilidade do direito do requerente. Ademais, não há risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação, já que, comprovada eventual 

responsabilidade da requerida, esta deverá ressarcir o requerente nos 

termos dos pedidos da inicial, quando da análise de mérito da presente 

lide. Assim, não obstante os argumentos iniciais, necessário oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, de modo a se obter elementos mais 

contundentes que propiciem aferir a verossimilhança das alegações 

postas na inicial. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

CUMULADA COM DANO MORAL E LUCROS CESSANTES E RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A 

pretensão do agravante confunde-se com o mérito da lide, desse modo, 

necessária a dilação probatória, bem como, observância do devido 

processo legal, com efetivo contraditório e ampla defesa.” (TJ/MT, AI 

12829/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER /C DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – 

SEMIRREBOQUES COM PROBLEMAS – PLEITO A SUBSTITUIÇÃO 

IMEDIATA DOS EQUIPAMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO 

DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, 

DO CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do novo CPC, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo. Ausente os elementos que evidenciem a probabilidade de direito 

de que a parte requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de 

ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será 

demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser negado 

provimento ao agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0042.16.001003-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 

09/11/2016).” (TJ/MT, AI 86090/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no 

DJE 05/12/2016). Dessa forma, ausente os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano alegado na inicial, não há como 

acolher o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura 

conclusão diversa na sentença, na qual será feita análise exauriente dos 

fatos, já à luz do contraditório e com suporte probatório colhido em 

eventual instrução processual, o que é plenamente possível ante a clara 

dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC/2015. Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, com fundamento no artigo 

300 do Código de Processo Civil. Designo audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 03/04/2017, às 16h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, bem como para que se 

atente ao disposto no artigo 304 do CPC/2015. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Por fim, defiro a prioridade na 

tramitação do feito, com fulcro no art. 1.048, inciso II, do CPC/2015.
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Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002874-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAJE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - 0012802-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPUFOUR SOFTWARE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002874-54.2016.8.11.0015 Verifico que a peça inicial 

foi endereçada ao Juizado Especial desta Comarca, bem como a autora 

informou o equivoco e requereu que os autos fossem remetidos para o 

juízo endereçado. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para o 

Juizado Especial Cível desta comarca. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-172 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002628-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - 0017010-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA (EMBARGADO)

FERNANDO MASCARELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002628-58.2016.8.11.0015 Certifique a Sra. Gestora 

a tempestividade dos embargos à execução. Intime-se a parte embargante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002813-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

DILSON LEONIR KYNAST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002813-96.2016.8.11.0015 Verifico que a guia de 

recolhimento das custas judiciais, juntada no ID. 4342505, foi emitida de 

forma equivocada, uma vez que não faz referência aos presentes autos. 

A guia deve ser emitida vinculada ao processo distribuído, com a 

indicação do número único. Assim, considerando que o processo judicial 

eletrônico não reconhece como quitadas as custas iniciais quando não 

vinculada aos autos, impossibilitando o regular andamento do feito, já que 

consta como pendência de custas e taxas judiciais, intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao devido recolhimento 

das custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito, nos termos do 

artigo 2º do Provimento nº 22/2016-CGJ/MT, sob pena de indeferimento da 

exordial (parágrafo único do art. 4º do referido Provimento). Ressalto que, 

em relação à guia recolhida de forma equivocada, compete à parte 

interessada solicitar a restituição de valores, por intermédio de 

requerimento direcionado ao Juiz Direito do Foro, nos termos da Instrução 

Normativa nº 02/2011 – Versão 02, disponível no site do TJ/MT (emissão 

de guias online – manual de procedimento do foro judicial – pedido de 

restituição de valores). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-172 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001598-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES COMIN (EMBARGANTE)

ENIO CARLOS COMIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - 0016853-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001598-85.2016.8.11.0015 A assistência judiciária 

gratuita é instituto destinado aos hipossuficientes que não possuem 

condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento, caso tenham que 

recolher as custas processuais. Outrossim, não obstante as disposições 

do artigo 99, § 3º do CPC/2015, a presunção instituída no referido artigo 

não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes 

nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício. No caso 

dos autos, verifico que os embargantes se qualificam como agricultores e 

formaram cedula de crédito bancário com o embargado em valor 

considerável, de modo que não demonstraram a hipossuficiência, mesmo 

após instados a fazê-los, conforme ID 43633608, não havendo qualquer 

indicação de que não possam assumir as despesas processuais. A 

propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Ante o exposto, indefiro a gratuidade, determinando a 

intimação dos embargantes para recolherem as custas judiciais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena extinção do feito (art. 290 do CPC/2015). 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002846-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO 94155526115 (EXECUTADO)

IVETE SCHNEIDER BERGAMINI (EXECUTADO)

ANA PAULA SOARES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002846-86.2016.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-40 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001737-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (RÉU)

MIDIA CONFECCOES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001737-37.2016.8.11.0015 Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente 

embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado 

deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, 

Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e 

nem forem oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em 

mandado executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, 

intime-se o autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001588-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - 0014992-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

VALDECIR GAZZIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001588-41.2016.8.11.0015 Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. DECIDO: Verifico que a 

ação foi devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem 

descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. 

Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto. Deste modo, resta 

preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no 

art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, 

CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, 

depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às 

cominações legais de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do 

mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001786-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - 0008182-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

IRIS DE JESUS COELHO ARAUJO (REQUERIDO)

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001786-78.2016.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados na inicial. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 03/04/2017, às 14h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003074-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDNEY ANTONIO SANTIAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003074-61.2016.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003060-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CLEMENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003060-77.2016.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003007-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSOROCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003007-96.2016.8.11.0015 Intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002213-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR DOMINGOS LONGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - 8836-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002213-75.2016.8.11.0015 Verifico que a guia de 

recolhimento das custas judiciais, juntada no ID. 4171469, foi emitida de 

forma equivocada, uma vez que não faz referência aos presentes autos. 

A guia deve ser emitida vinculada ao processo distribuído, com a 

indicação do número único. Assim, considerando que o processo judicial 

eletrônico não reconhece como quitadas as custas iniciais quando não 

vinculada aos autos, impossibilitando o regular andamento do feito, já que 

consta como pendência de custas e taxas judiciais, intime-se o requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao devido recolhimento 

das custas e taxas judiciais vinculadas ao presente feito, nos termos do 

artigo 2º do Provimento nº 22/2016-CGJ/MT, sob pena de indeferimento da 

exordial (parágrafo único do art. 4º do referido Provimento). Ressalto que, 

em relação à guia recolhida de forma equivocada, compete à parte 

interessada solicitar a restituição de valores, por intermédio de 

requerimento direcionado ao Juiz Direito do Foro, nos termos da Instrução 

Normativa nº 02/2011 – Versão 02, disponível no site do TJ/MT (emissão 

de guias online – manual de procedimento do foro judicial – pedido de 

restituição de valores). Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001678-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - 210137-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELEUSA BORGES DOS SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001678-49.2016.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no ID 4454821. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1001678-49.2016.8.11.0015 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

movida por BANCO RODOBENS S/A em face de EDELEUSA BORGES DOS 

SANTOS - ME. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002851-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. B. RIBEIRO - OTICA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI OAB - 0016234-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLASKRAFT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

EMBALAGENS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002851-11.2016 Com fulcro no artigo 145, §1º, do 

Código de Processo Civil, declaro-me suspeita para o processamento e 

julgamento deste feito, por motivo de foro íntimo. Remetam-se os autos ao 

substituto legal. Intimem-se. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de 

Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002522-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE BERBEL FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - 0015914-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002522-96.2016.8.11.0015 AUTOR: 

SILVANETE BERBEL FERREIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos etc. I – INTIME-SE o D. causídico, para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, a título de EMENDA da INICIAL, INDIQUE, de forma PRECISA e 

OBJETIVA, qual o PEDIDO LIMINAR, eis que o PEDIDO deve ser CERTO e 

DETERMINADO (artigos 322 e 324 do CPC), NÃO se enquadrando a 

presente demanda nos casos de pedido genérico, elencados nos incisos 

do §1º do art. 324, CPC. II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações 

quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 12 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001872-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SORENSEN DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - 0013078-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001872-49.2016.8.11.0015 AUTOR: 

GELSON SORENSEN DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO ACIDENTE COM TUTELA ANTECIPADA proposta por GELSON 

SORESEN DA CONCEIÇÃO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz que o Requerente possui a qualidade de 

segurado da Autarquia Requerida, devidamente registrado na empresa 

Rafael Kerber dos Santos – EPP (Sinop Gás Conveniência), no cargo de 

entregador, e na data de 15/07/2015 foi vítima de acidente de trânsito em 

razão do trabalho, sofrendo fratura no punho e braço direito e lesão na 

bacia. Discorreu que a perícia médica realizada pela Autarquia Requerida 

na data de 18/06/2016 concluiu que o Requerente possui “um déficit de 

5% de sua capacidade do trabalho, estando parcialmente incapacitado”. 

Assevera ainda que em virtude da sequela causada pelo acidente de 

trabalho resultou na redução de sua capacidade laborativa, devendo 

assim, fazer jus ao benefício Auxílio-Acidente. Por fim, REQUER, como 

Tutela de Urgência a implantação do benefício previdenciário 

Auxílio-Acidente. CARREOU DOCUMENTOS aos IDs nºs. 3715893, 

3715908, 3715928, 3715937, 3715944, 3715953, 3715966, 3715975, 

3715987, 3715996, 3716002, 3716013 e 372375. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 
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URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE sofreu acidente de 

trabalho ocasionado por acidente de trânsito, sofrendo fratura no punho e 

braço direito e lesão na bacia. Desta forma o LAUDO PERICIAL de ID. 

3715987, 3715996, 3716002 concluiu: “Baseado no histórico clínico e 

ocupacional, exame físico pericial, exames complementares e documentos 

dos autos concluo que o reclamante, no momento, não apresenta 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. No 

exame físico não se identificam limitações no cotovelo direito na mão 

direita do reclamante, inclusive apresenta calosidades na mão direita 

indicando uso deste membro. Foi solicitada avaliação cirúrgica para o 

paciente, devido a dor no cotovelo e desalinhamento da superfície articular 

e pequeno derrame articular no cotovelo direito visto em exame 

complementar de 01/03/2016. Tal achado indica limitação para atividades 

com esforço físico intenso no membro superior direito em caráter 

temporário com tempo estimado de recuperação/reabilitação de 6 meses. 

Avaliação de cirurgião especializado é recomendável . Quanto ao grau de 

limitação, considerando o conjunto dos valores do corpo humano, de 

acordo com Genival Veloso de França (em Medicina Legal, 9.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013), é possível estimar um déficit de 5%.” 

Logo, apesar de ser computado como limitação para o trabalho o déficit de 

5%, verifica-se que tal limitação avaliada trata-se de caráter temporário, 

em esforço físico intenso no membro superior, bem como o perito foi claro 

ao declarar que não apresenta incapacidade para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual, conforme histórico clínico e ocupacional, exame 

físico pericial, exames complementares e documentos. Neste sentido, 

apesar do laudo pericial concluir pela incapacidade de 5%, “prima 

facie”,verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as ALEGAÇÕES do Autor 

em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que a situação do mesmo é 

temporária. Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da presente ação, o 

INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo 

em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 9 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002714-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA DENARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - 0020974-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002714-29.2016.8.11.0015 AUTOR: 

LEANDRO TEIXEIRA DENARDI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por LEANDRO TEIXEIRA DENARDI em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. Aduz que o Requerente é funcionário público e a Lei nº. 

663/2001 criou e extinguiu cargos na Administração Pública Municipal, 

promovendo alterações na Lei nº. 568/1999, e, estabeleceu o direito ao 

adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois por cento) 

do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 70% (setenta 

por cento). Discorreu que o reajuste concedido pela Lei 663/2001 está 

sendo repassado pela Requerida para alguns servidores do executivo e 

para todos os servidores do legislativo, e, os demais servidores estão 

recebendo apenas o adicional por tempo de serviço. Assevera ainda 

protocolou no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

de Sinop/MT requerimento administrativo para receber o adicional, e até a 

presente data não obteve qualquer resposta. Por fim, REQUER, como 

Tutela Antecipada a concessão do aumento de 8% (oito por cento) 

conforme a Lei 663/2001. CARREOU DOCUMENTOS aos IDs nºs. 4324375, 

4324389, 4324391, 4324392, 4324394, 4324396, 4324399, 4324300, 

4324405, 4324408, 4324413, 4324417 e 4324418. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 8%, resultante do direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento na base de 2% (dois por 

cento) do vencimento por ano de efetivo exercício até o máximo de 70% 

(setenta por cento). Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 
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disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 8%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e 

merecimento na base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de 

efetivo exercício até o máximo de 70% (setenta por cento), resultaria, na 

prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no óbice do art. 1º 

da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. 

CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO DA ADC 

4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o entendimento da 

Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da ADC 4 quando a 

tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de ‘reajuste’. 

Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 2005-AgR, Relator o 

M in i s t ro  Joaqu im  Ba rbosa ,  P lená r i o ,  DJ  23 .9 .2005 ) . 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

8%, resultante do direito ao adicional por antiguidade e merecimento na 

base de 2% (dois por cento) do vencimento por ano de efetivo exercício 

até o máximo de 70% (setenta por cento), sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. Num. 4324413 - Pág. 1-9, logo não 

há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, 

INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o 

que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 12 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001247-15.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI BORGES FILGUEIRAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - 0012668-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001247-15.2016.8.11.0015 AUTOR: 

DEISI BORGES FILGUEIRAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por DEISI BORGES FILGUEIRAS em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral 

do Estado. Aduz a inicial, que a parte Requerente “sofreu um Acidente 

Vascular Cerebral -AVC no ano de 2011” e “em decorrência do ocorrido, 

concluiu-se que a mesma é portadora de Trombofilia, homocisteína e AVC 

anterior”. Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA no sentido de 

compelir os REQUERIDOS a fornecerem, com urgência, o(s) 

medicamento(s) “XARELTO 20 mg (rivaroxabana) cx 28 cápsulas”. 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise 

da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo 

entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do Laudo Médico de ID 

Num. 3312677. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA 

decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que 

impõe aos componentes da República Federativa do Brasil (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 
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ao ESTADO DE MATO GROSSO, que providenciem o tratamento adequado 

à parte Requerente, qual seja, o fornecimento do(s) medicamento(s) 

“XARELTO 20 mg (rivaroxabana) cx 28 cápsulas” devendo, para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os 

COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO 

REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. 

“ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM 

e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS 

MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, 

deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e 

PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA 

PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do NAT, 

deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITE-SE o ESTADO DE 

MATO GROSSO, para, em querendo, apresentar CONSTESTAÇÃO no 

prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico de ID Num. 3312677. Com a contestação, vistas à parte 

Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias 

(artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente 

“decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. 

Sinop, 9 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-1111 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001284-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

PEDRO GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SINOP (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001284-42.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: ALICE DE SOUZA BORGES, PEDRO GONCALVES 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I - Considerando que a presente EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA – não se enquadra naquelas hipóteses 

restritivas previstas na Lei 9.494/97 (art 2º - B) e, ainda, que cuida-se de 

execução de obrigação de fazer e não de execução por quantia certa, 

pois, objetiva a disponibilização de “Pregabalina 75mg, 30 doses/mês” à 

pessoa que não dispõe de recursos financeiros para realizá-lo às suas 

expensas, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos EXECUTADOS ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, para que cumpram a 

OBRIGAÇÃO em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 520, § 5º 

do CPC, sob pena de PENHORA de VALORES via BACENJUD para 

satisfação do direito da parte Exequente devendo, também e para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR 

DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP para o devido cumprimento desta 

decisão; II - Impende consignar, ainda, que o pleito executório também não 

encontra óbice no que dispõe o art. 100 da CF, modo de pagamento de 

quantia certa a que condenada a Fazenda Pública, eis que, tratando-se de 

direito fundamental à saúde, a execução direta por expropriação mediante 

seqüestro de dinheiro encontra palco. Nesse sentido Colaciono um trecho 

do acórdão proferido no REsp nº. 840.782 – RS. Julgado em 08.08.2006. 

Primeira Turma. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. (...) “Todavia, em 

situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o 

regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro 

sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do 

medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do 

demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente 

estatal responsável, a determinação judicial do bloqueio de verbas 

públicas como meio de efetivação do direito prevalente.” III - Nesta esteira, 

não cumprida a obrigação no prazo assinalado, EXPEDIR-SE-Á ORDEM de 

BLOQUEIO de CONTAS PÚBLICAS da parte Executada (art. 536 do CPC), 

devendo para tanto o Exequente trazer ao processo laudo médico 

informando o prazo de duração do tratamento e orçamentos atualizados, a 

fim de que a ordem possa ser efetivada via sistema BACENJUD; IV – 

DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA; V – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário. Sinop, 13 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003030-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (DEPRECADO)

BRINKS BRINQUEDOS LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003030-42.2016.8.11.0015 

DEPRECANTE: BANCO BRADESCO SA DEPRECADO: BRINKS 

BRINQUEDOS LTDA - ME, WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma do artigo 3º, parágrafo 12, do Decreto nº 911/69, 

servindo a presente de Mandado; II – Nomeio, por fim, para assumir o 

encargo de fiel depositário o Sr. Donizete Rodrigues, CPF sob o nº 

776.414.341-34 , telefone para contato: (66) 99924-8492, indicado em ID. 

4456233 pág. 05, lavrando o respectivo termo de compromisso; III - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

IV - Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 14 de 

dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-261 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003059-92.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BERWANGER DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE DE PAULA CHAGAS SANT ANA OAB - 1114-/RO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEROSO JOSE DA SILVA FILHO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003059-92.2016.8.11.0015 

DEPRECANTE: RENATO BERWANGER DA SILVA DEPRECADO: 

GENEROSO JOSE DA SILVA FILHO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se. Sinop, 14 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-159 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002784-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - 7348-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002784-46.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA EXECUTADO: FUNDACAO DE SAUDE 
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COMUNITARIA DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITEM-SE os Requeridos, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-OS que dispõem do prazo legal 

para RESPONDER, consoante artigos 183, 219, 229 e 335 do CPC/2015; IV 

- Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 14 de dezembro de 2016

Intimação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003049-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI ALDEMAR HUBNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GASPARI OAB - 16687-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003049-48.2016.8.11.0015 AUTOR: 

VALDECI ALDEMAR HUBNER RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa da 

Procuradora Jurídica do Município, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – Por fim, DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 13 de dezembro de 2016

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003018-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MISQUILIN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003018-28.2016.8.11.0015 AUTOR: 

FERNANDA MISQUILIN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por FERNANDA MISQUILIN em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurado Jurídico 

do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial, que a parte 

Requerente “esta gestante, necessita utilizar medicamento até o fim da 

gestação e mais 45 (quarenta e cinco) dias sob o risco de eventos 

tromboembólicos fatais devido ter trombofilia”. Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA no sentido de compelir os REQUERIDOS a 

fornecerem, com urgência, o(s) medicamento(s) “Enoxaparina 80mg/sc, 

30 doses/mês”. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão 

do(s) Laudo(s) Médico(s) de ID Num. 4450304. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 
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ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 

fornecimento do(s) medicamento(s) “Enoxaparina 80mg/sc, 30 doses/mês” 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, GEMEX e COREG, TODOS DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo legal, devendo o mandado 

citatório estar acompanhado do(s) Laudo(s) Médico(s) de ID Num. 

4450304. Com a contestação, vistas à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 

351 do CPC). DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Sinop, 13 de 

dezembro de 2016

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002527-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS RIOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (RÉU)

MUNICÍPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

ROSEMARY NICOLOTTI SANTOS (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002527-21.2016.8.11.0015 AUTOR: 

JONAS RIOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por JONAS RIOS SANTOS 

(Representante: Rosemary Nicolotti Santos) contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. Aduz a inicial, que a parte Requerente “se encontra 

internado neste hospital com diagnostico de doença coronariana grave 

sendo avaliado pela equipe de cardiologia tem indicação de cirurgia 

cardíaca para revascularização do miocardiaca”. Postula pela concessão 

da TUTELA ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem 

à parte Requerente o tratamento que necessita, qual seja, “cirurgia 

cardíaca para revascularização miocárdica”. COLACIONOU aos autos 

DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos 

DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES 

os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR 

pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que 

foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, 

quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente 

em razão do Laudo Médico de ID Num. 4301296 e Num. 4301298. Ademais, 

o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, 

“cirurgia cardíaca para revascularização miocárdica”, conforme Laudo 

Médico de ID Num. 4301296 e Num. 4301298 devendo, para tanto, serem 

NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no 
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prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do Laudo 

Médico de ID Num. 4301296 e Num. 4301298. Com a contestação, vistas à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário. Sinop, 13 de 

dezembro de 2016

Decisão Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002526-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BERNARDO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

MUNICÍPIO DE SINOP (RÉU)

Outros Interessados:

SUELY ALVES DE ALMEIDA (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002526-36.2016.8.11.0015 AUTOR: 

MARTA BERNARDO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por MARTA 

BERNARDO DA SILVA OLIVEIRA (Representante: Suely Alves de Almeida) 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador 

Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador 

Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial, que a parte 

Requerente “estenose valvar mitral grave com necessidade de troca 

valvar. Tentativa de valvuloplastia mitral sem sucesso, abortada por score 

de Wilkins elevado. Há necessidade de troca valvar com urgência. E do 

Laudo Médico anexo pelo Dr. Rodrigo Martins Alves – CRM/MT 7299, 

paciente é portadora de febre purpurica acometendo nas valvas rinor e 

aórtica sendo a primeira de estenose importante. Apresenta ainda derrame 

pericárdio o que aumenta o risco de óbito.” Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, para compelir os Requeridos a disponibilizarem à 

parte Requerente o tratamento que necessita, qual seja, “cirurgia de troca 

valvar”. COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do Laudo Médico de ID 

Num. 4301153 e Num. 4301163. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da 

DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da Constituição 

Federal, que impõe aos componentes da República Federativa do Brasil 

(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, 

“cirurgia de troca valvar”, conforme Laudo Médico de ID Num. 4301153 e 

Num. 4301163 devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO 

ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que quaisquer 

LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO 

CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico de ID Num. 

4301153 e Num. 4301163. Com a contestação, vistas à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário. Sinop, 13 de dezembro de 2016
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991815/12/2016 Página 88 de 125



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002422-44.2016.8.11.0015 AUTOR: 

THIAGO CAMPIGOTTO RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE 

APREENSÃO proposta por THIAGO CAMPIGOTTO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Aduz que o Requerente foi autuado através do auto de 

infração nº. 162352, por uma suposta prática de ilícito ambiental, 

causando a apreensão de um trator pneu nº. 5716001220, de cor 

vermelha, um trator de esteira, nº. 3350836, cor amarela com faixa azul na 

lateral e um trator esteira sem numeração, cor amarela com faixa azul na 

lateral, através do Termo de Apreensão nº. 1379. Discorreu que é o 

legitimo proprietário dos bens apreendidos, possuindo legitimidade para 

discutir a legalidade do referido ato administrativo, e na data da autuação 

os tratores apreendidos estavam na posse de Jair Obregão, arrendatário 

da Fazenda Paraíso, local que ocorreu o auto de infração, eis que o 

Requerente alugou seus equipamentos ao arrendatário para realização de 

serviços de limpeza, enleiramento, gradagem/aração através de 

empreitada. Assevera ainda que é terceiro de boa-fé, eis que não 

contribuiu para a prática ilícita narrada no Auto de Infração nº. 162352, e 

“não há motivos para a permanência da apreensão do maquinário se seu 

proprietário não possui antecedentes por ilícitos ambientais, e não 

contribuiu para a prática infracional que gerou a apreensão, ao passo que 

a liberação ou a nomeação do requerente como fiel depositário dos bens 

se apresenta medida cabível no caso concreto”. Por fim, REQUER, como 

Tutela Antecipada a suspensão dos efeitos do Termo de Apreensão nº. 

1379 para a imediata liberação do trator pneu nº. 5716001220, de cor 

vermelha, um trator de esteira, nº. 3350836, cor amarela com faixa azul na 

lateral e um trator esteira sem numeração, cor amarela com faixa azul na 

lateral CARREOU DOCUMENTOS aos IDs nºs. 4288318, 4288592, 

4288608, 4288616, 4288630, 4288644, 4288651, 4288657, 4288672, 

4288676, 4297880, 4298118, 4298128, 4298153, 4334592 e 4340245. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE teve seus veículos 

um trator pneu nº. 5716001220, de cor vermelha, um trator de esteira, nº. 

3350836, cor amarela com faixa azul na lateral e um trator esteira sem 

numeração, cor amarela com faixa azul na lateral, apreendidos em razão 

de termo de apreensão 1379 de 20/09/2016. Ocorre que, tais veículos 

estavam sob a guarda de Jair Obregão, que contratou tais maquinários 

para “prestação de serviços mecanizados de limpeza, enleiramento, 

gradagem/aração pelo sistema de empreitada em 2.800 hectares de área 

agricultável com exploração em regime de arrendamento pelo contratante, 

localizada no Núcleo Colonial Gaúcha, em Nova Ubiratã, dentro de uma 

área maior matriculado sob nº 12.673 – Sorriso-MT”. Neste sentido, a 

REQUERENTE demonstra que os veículos que foram apreendidos não 

estão incluídos nos itens passíveis de apreensão previstos no art. 25 da 

Lei nº 9.605/98, não sendo “produto de crime”, eis que não foram 

observados o ilícito em si, apenas entendeu as autoridades que se tratava 

de “corte raso de 830,3409Ha de vegetação nativa, fora da área de 

reserva legal”. Dessa forma, ANALISANDO a DOCUMENTAÇÃO acostada, 

verifica-se a POSSIBILIDADE de LIBERAÇÃO do bem, com a NOMEAÇÃO 

da IMPETRANTE na condição de FIEL DEPOSITÁRIA, para para evitar sua 

deterioração, mesmo porque não interessando à instrução do processo, 

eis que trata-se de maquinário sob contrato de prestação de serviço por 

período determinado, nem estando sujeito à perda de perdimento, o veículo 

deve ser liberado ao proprietário. Vejamos: AMBIENTAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM DOCUMENTO DE ORIGEM 

FLORESTAL. DOF. APREENSÃO DE VEÍCULO. NOMEAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO DO BEM COMO FIEL DEPOSITÁRIO. DECRETO Nº 

6.514/2008. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta 

contra sentença, em mandado de segurança, na qual o magistrado 

concedeu a segurança, para determinar à autoridade impetrada que 

proceda a imediata liberação administrativa do veículo do impetrante (trator 

CBT 2600), na condição de fiel depositário. 2. O Juízo a quo assim decidiu 

ao fundamento de que o auto de infração, lavrado apenas contra o 

responsável pela carga, não contemplou a parte autora, que se 

apresentou como titular do direito de propriedade do veículo apreendido à 

vista da lavratura do mesmo auto de infração. 3. No caso, nos autos, não 

há elementos que indiquem que o veículo do impetrante fora utilizado 

especificamente para a prática de atividades ilícitas tampouco existem 

evidências sobre a ocorrência de outro ilícito praticado pelo impetrante 

com a utilização do referido veículo. Dessa forma, conclui-se que se trata 

de fato isolado. 4. A jurisprudência deste Tribunal, contudo, vem decidindo 

no sentido de que é possível a nomeação do proprietário do veículo como 

fiel depositário do bem, até o julgamento do processo administrativo, nos 

termos do art. 105 do Decreto nº 6.514/2008. Precedentes da Quinta e da 

Sexta Turmas: AMS 0029703- 17.2010.4.01.3700/MA, Rel. Desembargador 

Federal  Souza Prudente,  e-DJF1 de 1º /6/2012 e AMS 

0007664-82.2013.4.01.4100/RO, Rel. Desembargador Federal Kássio 

Nunes Marques, e-DJF1 de 6/10/2014. 5. Apelação do IBAMA e remessa 

necessária, tida por interposta, a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 

0011023-40.2013.4.01.4100; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Daniele 

Maranhão Costa Calixto; DJF1 14/10/2016) “In casu”, verifica-se que os 

maqunários, embora tenha servido encontrados no local em que fora 

lavrada a multa, não se constitui em instrumento, tampouco em produto 

destinado à devastação ambiental. Portanto, possível concluir que o 

VEÍCULO APREENDIDO nas circunstâncias que ocorreu nos autos em tela, 

não foi utilizado na prática de crime ambiental, sendo inaplicável o disposto 

no § 4º do artigo 25 da Lei n.º 9.605/98. Assim, INCONTESTÁVEL a 

PROPRIEDADE do BEM, por documentos idôneos, afastando quaisquer 

dúvidas quanto a propriedade, logo, a restituição é medida que se impõe. 

Assim, depreende-se dos autos, “prima facie”, em Juízo de cognição 

sumária, superficial e não plena, o pleito LIMINAR MERECE GUARIDA, pois 

a REQUERENTE DEMONSTROU os REQUISITOS AUTORIZADORES para a 

CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR. Deste modo, demonstrado o “fumus 

bunis iuris” da IMPETRANTE, bem como do “periculum in mora”. “Ex positis”, 

DEFIRO o PEDIDO LIMINAR, no sentido de SUSPENDER, assim, os efeitos 

do Termo de Apreensão n.º 1379, para a LIBERAÇÃO um Trator de pneu 

n.º 5716001220, cor vermelha, um trator de esteira, n.º 3350836, com 

amarela com faixa azul na lateral, e um trator de esteira sem numeração, 

cor amarela e com faixa azul na lateral (como descreve o termo de 

apreensão nº 1379), bem como NOMEIO o REQUERENTE como FIEL 

DEPOSITÁRIO dos seus respectivos bens. CITE-SE o Requerido, 

cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 183 do 

CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, vista à 

parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, dentro 
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do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 14 de 

dezembro de 2016
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002887-53.2016.8.11.0015 AUTOR: 

JANDIRA PEREIRA ROLIN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA (código 91) COM PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL 

proposta por JANDIRA PEREIRA ROLIN em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz que a Requerente conta com 50 

(cinquenta) anos de idade, é pessoa humilde e de baixa escolaridade, e 

sofreu acidente de trabalho no mês de setembro de 2014, percebendo 

assim do benefício Auxílio-Doença- Acidente até a data de 31/12/2014. 

Discorreu que na data de 16/12/2014 não apresentando condições para 

retornar a laborar, foi concedido o benefício previdenciário a data de 

10/04/2015, que novamente foi prorrogado várias vezes, eis que a última 

prorrogação foi até a data de 19/09/2016. Assevera ainda que na data de 

01/09/2016 ao requerer novamente a prorrogação do benefício, teve seu 

pedido indeferido, sob a alegação de inexistência de incapacidade 

laborativa, tendo assim seu benefício cessado e não estando apta para 

retornar a laborar. Por fim, REQUER, como Tutela Antecipada o 

restabelecimento do benefício previdenciário nº. 6079026698. CARREOU 

DOCUMENTOS aos IDs nºs. 3239621, 2343651, 3243678, 324682, 

3243683, 324688, 3243735, 4363698 e 4363705. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Compulsando os autos, diante dos documentos 

que instruem a petição inicial, verifica-se que restaram FRAGILIZADAS as 

ALEGAÇÕES do Autor em relação ao pleito da tutela antecipada, eis que 

não apresenta documentos sobre a situação do mesmo. Além do mais é 

verificada a AUSÊNCIA de PROVAS que pudessem DEMONSTRAR os 

DANOS OCUPACIONAIS e a REDUÇÃO da CAPACIDADE FUNCIONAL 

necessária para a concessão do beneficio pleiteado, auxílio-acidente. Com 

isso, não há indícios neste primeiro contato com os autos, de que haja 

redução da capacidade laborativa da parte Requerente no desempenho de 

suas funções, em decorrência do acidente de trabalho, pelo que não 

restam comprovados, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para 

concessão do auxílio-doença, em especial no fato de que deve restar 

demonstrada a redução da capacidade funcional do acidentado, bem 

como o nexo etiológico entre o acidente e as sequelas encontradas, para 

a concessão de tal benefício. Assim, somente a realização da prova 

pericial judicial é que poderá efetivamente contrapor a avaliação médica 

especializada da Previdência Social, eis que a concessão do benefício de 

auxílio-doença depende da verificação das condições de incapacidade 

mediante exame médico-pericial, consoante previsão do art. 59 da Lei nº 

8.213/1991. Ademais, os laudos médicos carreados aos autos não 

demonstram a incapacidade da autora, apenas uma indicação médica, 

apenas a pericia é valida para aferir a incapacidade da REQUERENTE. 

Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da presente ação, eis que não se tem 

comprovada o nexo entre o acidente e a sequela, bem como se o referido 

acidente chegou a causar tal sequela e o quanto a mesma ainda afeta a 

capacidade laboral da parte REQUERENTE, o INDEFERIMENTO é medida 

que se impõe. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA postulada. 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. CITE-SE a AUTARQUIA 

REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 14 de dezembro de 2016
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002807-89.2016.8.11.0015 

IMPETRANTE: TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR 

“INAUDITA ALTERA PARS” proposta por TOP TERRAPLANAGEM E 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em desfavor do Sr. MARCOS IVAN LOPES – 

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Aduz que a Impetrante 

participou da licitação da Prefeitura Municipal de Sinop/MT, de modalidade 

concorrência, com edital nº. 001/2014, sendo vencedora do certame e 

contratada para execução dos serviços necessários de pavimentação 

asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária, nos bairros 

Novo Jardim, Comunidade Vitória, Bom Jardim, São Cristóvão 2, Bela Vista, 

Nações (parcial) e Rua dos Manacás (parcial). Discorreu que no contrato 

nº. 041/2015 a cláusula 9ª e o item 11.2 do Edital de licitação, determina o 

reajuste dos preços e, decorrência do decurso de prazo, eis que ocorre o 

aumento de custo de acordo com o índice INCC. Assevera ainda que 

mesmo constando em cláusula contratual o Impetrado não realizou o ajuste 

ao valor contratado. Por fim, REQUER, como Medida Liminar que o 

Impetrado cumpra a cláusula nona do contrato 041/2015 quanto ao 

reajuste do valor contratado sendo utilizada a data-base da apresentação 

da proposta de preço. CARREOU DOCUMENTOS aos IDs nºs. 4337365, 

4337441, 4337452, 4337462, 4337469, 4337483, 4337494, 4337509, 

4337517, 4337533, 4337536, 4337545, 4337552, 4337564, 4337575, 

4337591, 4337599, 4337622, 4337624 e 4337645. É o Relatório. Decido. O 

mandado de segurança é meio processual adequado, para proteger direito 

líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição 
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constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao utilizar-se 

do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, 

com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende 

defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a 

declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à 

autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da 

impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar 

mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito 

alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, 

mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais 

sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” e o 

“periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS 

da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas alegações da peça 

vestibular, como também, pelos documentos a ela atrelados. “In casu”, a 

IMPETRANTE teve seu pedido de REAJUSTE de PREÇOS indeferido, em 

razão da indevida contagem da “data-base” pelo qual deveria ser 

apresentado tal orçamentos e propostas. Desta forma, o CERNE da 

CONTROVÉRSIA giro entorno da DATA-BASE que deve ser seguida para 

a realização do REAJUSTE de preço da obra, assim, segue parte do Edital 

de Concorrência H20/2014, em seu “item 11”: “11- DO PREÇO E DO 

REAJUSTAMENTO 11.1 – A obra será executada pelo preço global 

constante na proposta de preço da licitante vencedora, o qual incluirá 

todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão, ajustado, se for 

o caso, de acordo com o disposto no item 6.2 deste edital; 11.2 – O preço 

contratual será reajustado anualmente, a contar da data da apresentação 

da proposta, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 3º da Lei 

10.192, de 14/02/2001;” Como também, o TERMO DE CONTRATO N.º 

041/2015, que trata: “CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO - Os 

preços contratuais serão reajustáveis anualmente, sendo que para 

reajustamento das etapas da obra será adotada a seguinte fórmula: R = I – 

Io/ Io x V, onde: R = é o valor do reajuste procurado para a respectiva 

etapa da obra. V = é o valor da etapa a ser reajustada. I = é o índice da 

“Coluna 35 - Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - 

Edificações” da Fundação Getúlio Vargas, referente ao mês em que se 

completar um ano da data da apresentação da proposta ou do último 

reajustamento. Io = Índice da coluna citada, referente ao mês de 

junho/2015. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos casos em que a data prevista 

para o reajustamento ocorrer durante o período de execução de uma 

etapa, o reajuste desta etapa será calculado pro rata tempore-die, 

aplicando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da 

data prevista para o reajustamento. PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo 

atraso atribuível à Contratada, antecipação ou prorrogação na execução 

da obra, o reajuste obedecerá às seguintes condições: I. no caso de 

atraso: a) se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas 

datas previstas para a realização da etapa da obra; b) se os índices 

diminuírem, prevalecerão àqueles vigentes nas datas em que a etapa da 

obra foi executada; II. no caso de antecipação, prevalecerão os índices 

vigentes nas datas em que a etapa da obra foi efetivamente executada. III. 

no caso de prorrogação regular, caso em que o cronograma de execução 

física deverá ser reformulado e aprovado, prevalecerão os índices 

vigentes nas novas datas previstas para a execução da obra. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A concessão do reajuste de acordo com o 

inciso I do parágrafo anterior não eximirá a Contratada das sanções 

contratuais cabíveis. PARÁGRAFO QUARTO - A posterior recuperação do 

atraso não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer 

a mora.” Logo, o contrato pactuado entre as partes deixa claro que a 

DATA-BASE se dará da “data da apresentação da proposta”, ou seja, o 

termo inicial para a contagem dos 12 meses para a realização do reajuste 

de preços é da apresentação da proposta. Vale destacar também as 

Orientações da CGE quanto as “Regras de reajuste de obras devem 

constar no edital e contrato” de 26/11/2015 (http://www.mt.gov.br/

-/regras-de-reajuste-de-obras-devem-constar-no-edital-e-contrato): “Uma 

das regras é em relação à data-base para aplicação do fator de reajuste. 

Pela Lei de Licitações há duas possibilidades: a data-limite para 

apresentação de proposta para a licitação ou a data do orçamento que 

fundamentou a proposta apresentada pela empresa vencedora do 

certame. E, conforme orientação da CGE, a escolha por uma das 

possibilidades deve estar explicitada no edital e no contrato. Além disso, 

devem ser observados os seguintes pontos: “se for adotada a data-limite 

para a apresentação da proposta, o reajuste será aplicável a partir do 

mesmo dia e mês do ano seguinte; se for adotada a data do orçamento, o 

reajuste será aplicável a partir do mesmo dia e mês do ano seguinte se o 

orçamento se referir a um dia específico; do primeiro dia do mesmo mês do 

ano seguinte caso o orçamento se refira a determinado mês”, diz trecho 

da orientação técnica. Dessa forma, o primeiro reajuste deve levar em 

conta o índice acumulado nos 12 meses, contados a partir da data de 

apresentação da proposta ou da data do orçamento da licitação, conforme 

esteja previsto no edital e no contrato. Assim, o índice de reajuste será 

aplicado sobre o valor de medição da obra no período correspondente. 

Consequentemente, as parcelas do contrato pagas desde a data do 

orçamento ou da data da apresentação das propostas da licitação até o 

12º mês depois desta data-base não podem sofrer reajustes.” Neste 

sentido, o EDITAL H20/2014, bem como o TERMO DE CONTRATO 

041/2015, deixa claro que o termo inicial para a realização do reajuste, 

levará em conta a “DATA-BASE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA”, ou 

seja, março/2015. Por isso, entendo PRESENTES e VERIFICADOS os dois 

REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, ou seja, há o 

“FUMUS BONI JURIS”, bem como há a possibilidade de dano irreparável ou 

mesmo de difícil reparação (“PERICULUM IN MORA”). “Ex positis”, 

CONCEDO a LIMINAR no sentido de DETERMINAR que a IMPETRADA, 

CUMPRA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO, no tocante à aplicação de 

reajuste, sendo utilizada a DATA – BASE DA APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PREÇO. NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como 

COATORA, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste 

as informações que entender ser pertinente, bem como cientifique o órgão 

de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe 

cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito 

(art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop, 13 de dezembro de 2016
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002809-59.2016.8.11.0015 

IMPETRANTE: ROSANA DA SILVA IMPETRADO: MUNICIPIO DE SINOP, 

JUAREZ ALVES DA COSTA Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR proposta por ROSANA DA 

SILVA em desfavor do Sr. JUAREZ ALVES DA COSTA – PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. Aduz que a Impetrante foi aprovada no concurso 

público para o cargo de Professor de Educação Básica, do Edital nº. 

001/2014, que ofertou 81 (oitenta e uma) vagas legais e (04) vagas para o 

cadastro reserva, sendo publicado o resultado por meio do Edital nº. 

008/2015. Discorreu que foi nomeada na data de 21/07/2015 através do 

Edital nº. 003/2015, e optou pela reclassificação para o final da lista dos 

aprovados, eis que nesta época encontrava-se impossibilitada de tomar 

posse de imediato. Assevera ainda que “ao tomar conhecimento de 

nomeações além do número de vagas destinadas no edital, a Impetrante 

foi surpreendida com a notícia de seu reposicionamento para o último lugar 

da lista geral, situação que não amolda ao requisito indispensável para o 

ingresso no cargo, ou seja, classificado dentro das vagas estabelecidas 

neste edital”. Por fim, REQUER, como Medida Liminar a imediata nomeação 

da para o cargo de Professor de Educação Básica do Município de 
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Sinop-MT, conforme aprovação no concurso publicado no Edital nº 

001/2014. CARREOU DOCUMENTOS aos IDs nºs. 4338161, 4338211, 

4338292, 4338303, 4338308, 4338311, 4338314, 4338319, 4338324, 

4338331 e 4338333. É o Relatório. Decido. O mandado de segurança é 

meio processual adequado, para proteger direito líquido e certo, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte 

de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, 

da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual 

o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação 

dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a concessão da liminar em sede 

de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos 

requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus 

boni juris” e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, 

aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, 

no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do 

mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). 

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado 

de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – 

que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. No caso dos autos, a RELEVÂNCIA dos 

FUNDAMENTOS da impetração restou DEMONSTRADA, não só pelas 

alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela 

atrelados. “In casu”, a IMPETRENTE fora aprovada em concurso público de 

edital nº 001/2014 para a vaga de Professor de Educação Básica, do qual 

foi oferecidos 81 vagas, sendo aprovada em 65º posição. Entretanto, por 

meio do EDITAL de nº 003/2015 a IMPETRANTE foi nomeada para assumir 

seu cargo, mas optou por não assumir de imediato requerendo a 

reclassificação dentro da lista dos aprovados. Desta forma, vale ressaltar 

que o “item 9.5” do edital trata que “caso o candidato não deseje assumir 

de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para passar 

para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a 

ordem de classificação e a validade do Concurso, a novo chamamento 

uma só vez”. Logo, não se verifica nos autos tal requerimento que a 

IMPETRANTE solicita para “passar para o final da lista dos aprovados”, 

bem como não traz a lista final que a mesma fora para a ultima colocação 

dos classificados, como aduz na inicial. Neste sentido, apenas consta nos 

autos requerimento administrativo que requer a nova nomeação e posse 

da IMPETRANTE, sendo este indeferido em razão da nota técnica nº 

008/2015, de ID. nº. 4338333 - pág. 1-2. Quanto a este assunto, diante da 

ausência de comprovação não se pode dizer que o ato da Autoridade 

possui vício, ou seja, diante da documentação acostada não se vislumbra 

abuso de poder. Vejamos: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO 

NORMATIVO EM TESE — INADMISSIBILIDADE. Ausente prova 

pré-constituída do ato reputado ilegal, praticado pelas autoridades 

indicadas coatoras, a decisão que indefere a inicial de mandado de 

segurança deve ser mantida, uma vez que não se admite impetração 

contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 70413/2013, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Ademais, diante de ATOS 

ADMINISTRATIVOS o Poder Judiciário NÃO pode substituir a 

Administração em pronunciamentos que lhes são privativos, mas tão 

somente analisar se ela agiu com observância da lei e dentro de sua 

competência. Em outras palavras, ao Judiciário cabe a análise da 

legalidade e da legitimidade do ato, além da constitucionalidade e 

observância aos preceitos estabelecidos em lei. Não pode, também, o 

mesmo atuar como ORGÃO de SEGUNDA INSTÂNCIA para processos 

neste sentido, eis que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA possui órgão próprio 

deste gênero. Em vista disto, não é demais acrescentar, que os ATOS 

ADMINISTRATIVOS possuem PRESUNÇÃO de LEGITIMIDADE, que, 

somente pode ser AFASTADA mediante PROVA INCONTESTÁVEL, e 

ainda que o Requerente aduza que a pretensão punitiva em que se baseia 

a decisão da Administração está eivado de vícios, não seria possível 

aferir, em um JUÍZO de COGNIÇÃO SUMÁRIA, as supostas ilegalidades 

havidas no procedimento administrativo. Vejamos: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA CNH SUSPENSÃO DO 

DIREITO DE DIRIGIR PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL NULIDADE NÃO OCORRÊNCIA. 1. Atos administrativos gozam de 

presunção de legalidade e legitimidade. O controle judicial não admite que o 

Judiciário substitua a Administração nos pronunciamentos que lhe são 

privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, 

pois não se constitui em instância revisora. 2. Constituição Federal 

assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes (art. 5º, LV). Nulidade da decisão administrativa 

por ausência de fundamentação. Não ocorrência. Segurança denegada. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00406609120118260053 SP 0040660-91.2011.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 11/09/2013, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 13/09/2013) Logo, ausente o “fumus bonis iuris” da 

presente ação, e, em razão, da via eleita ter a necessidade de PROVA 

PRÉ-CONTITUIDA o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex positis”, 

DENEGO a LIMINAR PRETENDIDA. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) 

apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 7º, I, LMS), preste(m) as INFORMAÇÕES que entender(em) ser 

pertinentes, bem como CIENTIFIQUE o ÓRGÃO de REPRESENTAÇÃO 

JUDICIAL da PESSOA JURÍDICA INTERESSADA, enviando-lhe cópia da 

inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, 

LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 13 de dezembro de 2016
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002231-96.2016.8.11.0015 AUTOR: 

IVONE CELLA DA SILVA RÉU: PROCURADOR GERAL DO ESTADO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por IVONE CELLA DA SILVA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Aduz que a Requerente é servidora pública da 

Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, e a parte Requerida 

não aplicou a base legal e os valores a serem recebidos pelos servidores 

foram defasados quando ocorreu a conversão do índice da URV – 

Unidade Real de Valor, no momento da implantação da nova moeda (o 

real). Discorreu que o assunto já está pacificado nos tribunais, quanto a 

implantação do percentual de 11,98% na remuneração da Requerente, 

observando a prescrição quinquenal. Assevera ainda que a defasagem 

salarial atinge até os atuais servidores, “de modo que o direito à 

conversão deve ser declarado”. Por fim, REQUER, como Tutela Antecipada 

a imediata incorporação do percentual de 11,98% na remuneração da 

Requerente. CARREOU DOCUMENTOS aos IDs nºs. 4172175, 4172215, 

4172221, 4172387, 4172438, 4172453, 4172459, 4172470, 4172476, 

4172485, 4172497, 4172505, 4172512, 4172525, 4294404, 4340069 e 

4340070. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 
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PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, 

não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação 

dos efeitos da tutela, porquanto, para a comprovação da tese sustentada 

pela parte Autora, impõe-se dilação probatória e, em especial, a 

submissão do feito ao crivo do contraditório. Registre-se, por oportuno, 

que o pedido tem NATUREZA EMINENTEMENTE SATISFATIVA com 

inúmeros REFLEXOS ADMINISTRATIVOS e FINANCEIROS, o que impede 

sua concessão antecipadamente, eis que, em sede de TUTELA 

ANTECIPADA, a parte Autora almeja a incorporação à próxima 

remuneração da parte Autora, no percentual de 11,98%, resultante da 

conversão em proventos e vencimentos em URV, em março de 1994, com 

os devidos reflexos. Não pode a Requerente obter a SATISFAÇÃO do 

PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto da ANTECIPAÇÃO 

dos EFEITOS da TUTELA, eis que a finalidade do instituto é assegurar a 

ocorrência dos escopos do processo, incidindo sobre efeitos e não sobre 

o provimento em si mesmo considerado, eis que a medida liminar vindicada 

ESGOTARÁ, no todo ou EM PARTE, o OBJETO da AÇÃO. Ademais, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento realizado em 01/10/2008, 

DECLAROU a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual 

disciplina a questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos 

órgãos e entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES 

HIPÓTESES: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) 

concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga 

ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou 

vantagens pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou 

parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, 

exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 

MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24/06/09). Sob essa perspectiva, 

eventual DEFERIMENTO LIMINAR se daria em CONTRARIEDADE ao julgado 

pela SUPREMA CORTE na ADC nº 4, porquanto, ao determinar liminarmente 

a imediata incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no 

percentual de 11,98%, resultante da conversão em proventos e 

vencimentos em URV, em março de 1994, com os devidos reflexos, 

resultaria, na prática, em acréscimo à sua remuneração, esbarrando no 

óbice do art. 1º da Lei 9.494/97. RECLAMAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. 

REAJUSTE. CONTRARIEDADE AO QUE O STF DECIDIU NO JULGAMENTO 

DA ADC 4-MC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. É pacífico o 

entendimento da Corte no sentido de que há descumprimento da ordem da 

ADC 4 quando a tutela antecipada contra a Fazenda Pública envolve 

pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a 

forma de ‘reajuste’. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 

2005-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.9.2005). 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Fazenda pública. Antecipação de 

tutela. Art. 1º da Lei n. 9.494/97. Constitucionalidade reconhecida em 

medida liminar. ADC n. 4. Servidor público. Vencimentos. Vantagem 

pecuniária. Adicional de produtividade. Tutela antecipada para garantir o 

pagamento. Suposto restabelecimento de parcela. Irrelevância. Ofensa 

configurada à autoridade da decisão da Corte. Liminar deferida. A decisão 

da ADC n. 4 aplica-se a toda causa em que se postule pagamento de 

vantagem pecuniária, ainda que a título de seu mero restabelecimento (Rcl 

2.832-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 5.8.2005). Assim, 

não é juridicamente admissível o deferimento de medida liminar para a 

incorporação à próxima remuneração da parte Autora, no percentual de 

11,98%, resultante da conversão em proventos e vencimentos em URV, 

em março de 1994, com os devidos reflexos, sem o exame completo dos 

fatos e normas a prevalecerem na causa, o que se faz em decisão de 

mérito, cumprindo ressaltar, por fim, que a Autora vem recebendo 

percebendo seus vencimentos às ID. 4172525, logo não há perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

ANTECIPADA postulada. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA. 

CITE-SE a AUTARQUIA REQUERIDA, cientificando-o que dispõe do prazo 

em dobro, conforme art. 183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO. Após, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

acerca da contestação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 

os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 13 de dezembro de 2016

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N.º 353/2016/RH/VG

  

O doutor LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro, 

da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

  

Considerando as determinações constantes no § 4º do art. 2º do 

Provimento n.º 10/2016/CM que os feriados que ocorrerem até 

quarta-feira, inclusive municipal, serão de responsabilidade do plantonista 

do final de semana anterior e após o referido dia, responderá o plantonista 

seguinte da escala, conforme sequencia estabelecida no Anexo do 

Provimento;

  

Considerando o Provimento n. 001/2013/CM, que dispõe sobre o regime de 

Plantão Regional no Primeiro Grau de jurisdição do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso nos fins de semana e feriados, bem como no 

plantão semanal. Considerando que a Portaria n.º 655/2016-PRES 

estabeleceu a escala de Férias Individuais do ano de 2017, dos senhores 

Juízes de Direito e Substituto deste Estado;

  

RESOLVE:

  

Art. 1.º - ESTABELECER a escala de PLANTÃO JUDICIÁRIO aos sábados e 

domingos e feriado, bem como o PLANTÃO SEMANAL para atendimento 

de medidas urgentes, dele participando, obrigatoriamente, todos os Juízes 

de Direito e Substitutos, Juizados Especiais Cíveis e Criminais em sistema 

de revezamento, no mês de FEVEREIRO de 2017.

  

Dias: 1º, 2 e 3 de fevereiro de 2017 JUIZ DE DIREITO Dr. ABEL BALBINO 

GUIMARÃES 4ª Vara Criminal GESTORA JUDICIÁRIA Edenilse Francisca da 

Silva Telefone: 3688-8423 / 9225-1385 OFICIAL DE JUSTIÇA Falconiere 

Souza Maia Celular: 9339-4236 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO Avair Rebeka 

de Souza Nascimento - Celular: 9273.5393 Robson Carlos Pereira dos 

Santos - Celular: 8446-9222

  

Dias: 4 e 5 e de 6 a 10 de fevereiro de 2017 JUIZ DE DIREITO Dr. LUIS 

AUGUSTO VERAS GADELHA 5ª Vara Criminal GESTORA JUDICIÁRIA 

Nerly Anchieta - Telefones: 3688-8459/9225.1385 OFICIAL DE JUSTIÇA 

Gerson Mendes de Souza Celular: 9339-4236 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO 

Avair Rebeka de Souza Nascimento - Celular: 9273.5393 Robson Carlos 

Pereira dos Santos - Celular: 8446-9222

  

Dias: 11 e 12 e de 13 a 17 de fevereiro de 2017 JUIZ DE DIREITO Dr. 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juizado Especial Cível Jardim 
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Glória GESTORA JUDICIÁRIA Vanusa Coimbra da Silva Oliveira Telefones: 

3686-2184/9225-1385 OFICIAL DE JUSTIÇA Selma Solange da Silva 

Celular: 9339-4236 CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO Avair Rebeka de Souza 

Nascimento - Celular: 9273.5393 Robson Carlos Pereira dos Santos - 

Celular: 8446-9222

  

Dias: 18 e 19 e de 20 a 24 de fevereiro de 2017 JUÍZA DE DIREITO Drª. 

AMINI HADDAD CAMPOS Juizado Especial Criminal GESTOR JUDICIÁRIO 

Salim Martins Santana Telefone: 3685-1041 /9225-1385 OFICIAL DE 

JUSTIÇA Othon do Bom Despacho Celular: 9339-4236 CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO Avair Rebeka de Souza Nascimento - Celular: 9273.5393 

Robson Carlos Pereira dos Santos - Celular: 8446-9222

  

Dias: 25 e 26 e 27 e 28 (feriado) de fevereiro de 2017 JUIZ DE DIREITO Dr. 

ANDRÉ MAURÍCIO LOPES PRIOLI 2ª Vara Cível GESTORA JUDICIÁRIA 

Jussara da Silva C. Titon Telefone: 3688-8441 /9225-1385 OFICIAL DE 

JUSTIÇA Isabel Cristina de Souza Neves Celular: 9339-4236 CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO Avair Rebeka de Souza Nascimento - Celular: 9273.5393 

Robson Carlos Pereira dos Santos - Celular: 8446-9222

  

O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às 

disposições contidas na CNGC/MT e no Provimento nº. 001/2013/CM, de 

08.01.2013, dentre elas as abaixo reproduzidas:

  

Art. 2º O plantão de final de semana e feriado iniciar-se-á após o horário 

final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu 

término no início do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente.

  

Art. 3º O plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente 

forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do último dia útil.

  

Art. 4º A escala de plantão só será alterada se o magistrado escalado 

justificar, perante a Corregedoria, a impossibilidade de cumpri-la.

  

Art. 5º Nos casos de promoção, remoção ou afastamento das funções 

jurisdicionais do magistrado escalado, o plantão deverá ser cumprido, em 

regra, pelo seu substituto legal da escala do plantão.

  

Art. 6º Na comarca de Várzea Grande....o plantão será realizado por 

apenas um magistrado, com competência plena, mediante escala 

sequencial.

  

Art. 7º Nas Comarcas em que o juiz for o plantonista, este e servidores, 

quando escalados para o serviço de plantão judiciário, deverão 

permanecer no prédio do Fórum, das 13 às 17 horas, nos sábados, 

domingos, feriados, providos do necessário aparelhamento material para o 

atendimento das medidas urgentes que lhes forem eventualmente 

apresentadas.

  

Art. 8º O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e 

excepcional, comunicará o fato ao seu respectivo substituto direto na 

escala, devendo compensar a falta, assumindo o plantão no lugar do 

substituto, quando for à vez deste.

  

Art. 9º Nas comarcas de Entrância Especial, os Cartórios Distribuidores 

manterão plantonistas para expedição de certidões criminais necessárias 

para instruir pedidos de liberdade, no período de recesso.

  

Art. 10º O magistrado plantonista deverá remeter à Corregedoria um 

relatório contendo as ocorrências do plantão, para fins de publicação no 

site da Corregedoria-Geral da Justiça.

  

Publique-se. Remeta-se cópia à Douta Corregedoria Geral da Justiça, à 

Promotoria de Justiça, à Secção da OAB/MT, aos Meritíssimos Juízes de 

Direito, à Defensoria Pública, dando-se ciência desta, ainda, aos senhores 

serventuários, afixando-se no mural do Fórum.

  

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2016.

  

Juiz Luis Otávio Pereira Marques

 Diretor do Foro

PORTARIA N.º 352/2016/RH

  

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro, 

da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

  

CONSIDERANDO que a Gestora Administrativa 3, VALDNÉIA ALVES 

DUARTE, Técnica Judiciária, matrícula n.º 7840, estará de férias de 7 a 16 

de dezembro de 2016, do exercício de 2016.

  

RESOLVE

  

Art. 1º DESIGNAR a servidora NILZA RITA DA SILVA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula n.º 4913, lotada no Recursos Humanos, para exercer a função 

de Gestora Administrativa 3 – Símbolo FC, da Comarca da Várzea 

Grande-MT, no período de 7 a 16 de dezembro de 2016, em razão de 

férias (exercício 2016) da titular VALDNÉIA ALVES DUARTE, Técnica 

Judiciária, matrícula n.º 7840.

  

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

  

Várzea Grande, 5 de dezembro de 2016

  

Juiz Luis Otávio Pereira Marques

 Diretor do Foro

PORTARIA N.º 354/2016/RH

  

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito Diretor do Foro, 

em substituição legal, na Comarca de Várzea Grande Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais;

  

CONSIDERANDO que o Gestor Administrativo ADÃO EUGÊNIO DA SILVA, 

matrícula n.º 6446, da Central de Administração, estará usufruindo férias 

de 9 a 28 de janeiro de 2017, do exercício de 2016;

 

RESOLVE

  

Art. 1º - DESIGNAR a servidora OSCARLINA BATISTA DE AMORIM, 

Auxiliar Judiciário, matrícula n.º 2855, lotada na Central de Administração, 

para exercer a função de Gestora Administrativa 3 – Símbolo FC, da 

Comarca da Várzea Grande-MT, no período de 9 a 28 de janeiro de 2017, 

em razão de férias (exercício 2016) do titular ADÃO EUGÊNIO DA SILVA, 

matrícula n.º 6446.

  

Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do egrégio Tribunal de Justiça.

  

Várzea Grande, 6 de dezembro de 2016

  

Juiz Luis Otávio Pereira Marques

 Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-98 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003982-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. G. (REQUERENTE)

A. C. G. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - 12320-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1003982-60.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se de Ação de Divórcio 
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Consensual. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão contida no 

ID. 3298374, não foi integralmente cumprida. O feito foi remetido para a 

Contadoria antes da correção do valor da causa pela parte autora, motivo 

pelo qual foram apuradas as custas processuais com base no valor da 

causa indicado inicialmente na inicial, ou seja, R$ 500,00 (quinhentos 

reais) – Id. 3687141. Manifestação da parte autora informando que fora 

feito o recolhimento das custas, no valor indicado pela Contadoria, sem, 

contudo, corrigir o valor da causa (Id. 3687574, 3687610, 3687615, 

3687775, 3687780 e 3687789). Ante o exposto, intimem-se os 

requerentes, por sua Patrona, para indicar o valor correto da causa e 

recolher a diferença das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Com a manifestação, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 

de Dezembro de 2016. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-99 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003064-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - 12372-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1003064-56.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se de Ação de Divorcio 

Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos e Regulamentação de Guarda. Em 

decisão proferida na data de ontem (13/12/2016), contida no ID. 4461459 

foi indeferida a execução dos alimentos provisórios no bojo da presente 

ação, na medida em que tal pedido deve ser formulado em ação 

própria/autos apartados, conforme preconiza o artigo 531, §1º, do 

CPC/2015. Ocorre que, mesmo depois da determinação proferida, a 

patrona da parte autora, formulou novo pedido de execução dos alimentos 

provisórios no bojo da presente ação, ainda que tenha anotado na parte 

superior da petição que esta deveria ser distribuída por dependência , o 

que não ocorreu e que não pode ser feito por este Juízo, (Ids. 4471860, 

4471944, 4471946, 4471957, 4471969, 4471975, 4471980 e 4471983). 

Assim sendo, INDEFIRO NOVAMENTE O PEDIDO CONTIDO NO ID. 4471860, 

conforme explanado na decisão proferida na data de ontem, contida no id. 

4461459. A patrona da autora deve providenciar a distribuição da ação de 

execução de alimentos provisórios, e não encartar a petição e 

documentos no bojo da presente ação. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 14 de Dezembro de 2016. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005314-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GOMES MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - 22079-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1005314-62.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que esta sendo descontado de seu INSS valor que não 

contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 294, § único, do CPC. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevido os 

descontos automáticos feitos no recebimento do INSS da autora, pois 

aduz não ter realizado empréstimo que configurasse os descontos, 

tornando-os indevidos. Tais circunstancias, evidenciam a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual está configurado ante a impossibilidade dos descontos 

continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em 

parte para DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos no benefício do 

INSS da autora, referente ao Contrato nº 232760247, sob pena de multa 

que arbitro em R$ 500,00 para cada desconto realizado. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13/02/2017, às 17:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande–MT, 06 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-1289 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002269-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SANTANA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - 21661-O/MT 

(ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - 0011716-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1002269-50.2016.8.11.0002 Vistos... Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer C/C Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar 

proposta contra a Caixa Econômica Federal, pleiteando a declaração da 

inexistência da dívida aqui discutida. Estabelece o art. 109, I, da CF, que 

cabe aos juízes federais processar e julgar as causas em que envolva 

interesse da União, uma de suas autarquias ou empresas públicas, ainda 

que na qualidade de assistentes ou oponentes, excetuada a competência 

da Justiça Eleitoral e da Justiça Laboral. In casu, o ingresso da CEF na lide 

torna este juízo incompetente em face da Justiça Federal, por versar 

sobre competência absoluta, não prorrogável e que pode ser conhecida a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

em favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, Justiça Federal, nos termos 

do art. 109, I, da CF c/c art. 64, §1º do CPC, onde o processo deverá ter 

normal tramitação. Remetam-se os autos a aquele juízo, com nossas 

homenagens, anotando-se o que for de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 
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Várzea Grande – MT, 1º de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005551-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILTO CORREIA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - 17883-O/MT (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - 20281-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REQUERIDOS DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005551-96.2016.8.11.0002 Vistos... Entendo necessária a 

justificação prévia do alegado e para tanto, designo audiência para o dia 

28/03/2017, às 17h00min. Nos termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré 

para comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, 

art. 564) e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou 

não a liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). Por verificar que o autor 

desconhece quem esta na posse dos imóveis, nos termos do art. 319, 

§1º, determino que o Sr. Oficial de Justiça qualifique quem estiver na 

posse dos imóveis aqui discutidos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande - MT, 07 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001216-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER PEREIRA LOPES MARANS (AUTOR)

VALTAIR SILVA MARANS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - 19158-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (RÉU)

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - 0021305-A/MT 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ITAMAR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1001216-34.2016.8.11.0002 Vistos... Conforme se verifica da 

certidão sob a ID. 2056254, verifico que as tentativas de citação que 

resultaram infrutíferas, em virtude da ausência do requerido. Com efeito, 

autorizo a expedição de novo mandado objetivando nova diligência para 

citação. Entretanto, verificando o Sr. Oficial de Justiça que, após ter 

procurado a parte requerida por três vezes no endereço indicado, sem a 

encontrar e havendo suspeita de ocultação, fica autorizado a proceder à 

citação por hora certa, na forma dos arts. 252 e 253, ambos do novo CPC, 

conforme requerido às fls. 155/156, mediante complementação de 

diligência, se necessário. Realizada a citação por hora certa a Escrivania 

deverá atender o disposto no artigo 254, do novo CPC. Desde já, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 14/02/2017, às 15:00. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2016. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005201-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA KELLY FLORENCIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Desnecessária a conclusão dos autos. Aguarde-se em cartório a 

realização do Mutirão do DPVAT. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 12 de 

dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002840-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE GOBATO VIDOTTI (AUTOR)

ANTONIO ADEMAR VIDOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Para que seja deferida a assistência judiciária, não basta a 

simples declaração da parte de que não se encontra em condições 

econômicas para pagar as custas do processo e os honorários do 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deve, para 

tanto, comprovar a real necessidade da concessão do benefício, 

conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição Federal, 

segundo o qual "O Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos". Nesse sentido, verifico que o 

autor indica ser comerciário, no entanto, não junta nenhum documento que 

comprovasse a falta de recursos que o impossibilitasse de arcar com as 

custas processuais. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 

2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001216-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR SILVA MARANS (AUTOR)

ESTHER PEREIRA LOPES MARANS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - 19158-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. NILDA GODOY DE CAMPOS (RÉU)

PAULO RONALD DE OLIVEIRA (RÉU)

ARY LEITE DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - 0021305-A/MT 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ITAMAR (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1001216-34.2016.8.11.0002 Vistos... Conforme se verifica da 

certidão sob a ID. 2056254, verifico que as tentativas de citação que 

resultaram infrutíferas, em virtude da ausência do requerido. Com efeito, 

autorizo a expedição de novo mandado objetivando nova diligência para 

citação. Entretanto, verificando o Sr. Oficial de Justiça que, após ter 

procurado a parte requerida por três vezes no endereço indicado, sem a 

encontrar e havendo suspeita de ocultação, fica autorizado a proceder à 

citação por hora certa, na forma dos arts. 252 e 253, ambos do novo CPC, 

conforme requerido às fls. 155/156, mediante complementação de 

diligência, se necessário. Realizada a citação por hora certa a Escrivania 

deverá atender o disposto no artigo 254, do novo CPC. Desde já, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 14/02/2017, às 15:00. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2016. Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003283-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ODENIL GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - 15495-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Audiência realizada, termo em anexo.

Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002867-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA PIRES ANDREATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - 0017720-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - 0013245-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Audiência Realizada, em anexo.

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000966-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAURA GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - 9333-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação do réu 

no endereço indicado pelo autor sob a ID. 3681026. Redesigno audiência 

de conciliação/mediação para o dia 15/03/2017, às 14:00 horas Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 12 de dezembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005313-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOZANO CAMPOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - 21853-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Desnecessária a conclusão dos autos. Aguarde-se em cartório a 

realização da audiência de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 12 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005476-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BERNARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1005476-57.2016.8.11.0002 Vistos. Defiro a assistência 

judiciaria ao autor, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar em sede de liminar, a retirada 

do nome do autor do rol de inadimplentes. Para comprovar o alegado a 

autora colaciona aos autos os documentos sob a ID. Nº 4337782, 

4337797, 4337823, 4337860, 4337867. São requisitos para a concessão 

das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Nesse sentido, por verificar que a autora tinha 

conhecimento do empréstimo consignado sob o contrato de nº 238740532, 

no valor de R$ 656,00 reais, parcelado em 60 vezes de R$ 16,00 e que as 

parcelas não estavam sendo debitadas de seu benefício junto ao INSS, 

não vejo a possibilidade de concessão da medida por não estarem 

demonstrados os requisitos necessários a tanto. DESSA FORMA, NÃO 

VEJO A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA por não estarem 

demonstrados os requisitos necessários a tanto. Diante do interesse da 

parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

14/02/2017, às 14:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande – MT, 06 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002865-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA GINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE PEREIRA (TESTEMUNHA)

SERGIO RODRIGO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ERINEIA XAVIER DA COSTA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Audiência realizada, Termo em Anexo.

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003370-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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Audiência realizada, termo em Anexo.

Decisão Classe: CNJ-1682 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005275-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DIAS TONIAZZO (REQUERENTE)

MICHELE VARGAS MALDONADO TONIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - 10151-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE BOM 

SUCESSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005275-65.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca do pedido e conclusos para apreciação. Cumpra-se. 

Várzea Grande - MT, 12 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004944-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - 7099-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO JOSE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004944-83.2016.8.11.0002 Vistos... Entendo necessária a 

justificação prévia do alegado e para tanto, designo audiência para o dia 

30/03/2017, às 17h00min. Nos termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré 

para comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, 

art. 564) e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou 

não a liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande - MT, 07 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005074-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005074-73.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 15: 20 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005049-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - 0012925-A/MT (ADVOGADO)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - 0009475-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEROLLEN DIANDRA DIAS DA GUIA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Desnecessária a conclusão dos autos. Aguarde-se em cartório a 

realização da respectiva audiência. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 12 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003409-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY VIEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - 15447-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Audiência realizada, termo em anexo.

Decisão Classe: CNJ-1682 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005152-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CRISTINA BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005152-67.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro a parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca do pedido e conclusos para apreciação. Cumpra-se. 

Várzea Grande - MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002642-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARACELI MONTEIRO (AUTOR)

BLESS SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - 19493-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

SAGA MALLS SPE 010 LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1002642-81.2016.8.11.0002 Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM PLEITO LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA 

c/c PERDAS E DANOS para determinar em sede de liminar a suspensão 

das cobranças de aluguéis, retirada dos materiais e produtos do local e 

abstenção de inclusão do nome das autoras no rol de inadimplentes. Para 
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comprovar o alegado a autora colaciona aos autos os documentos. São 

requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do 

direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que 

tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja 

clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não 

possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros 

termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 

caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Neste sentido, da análise 

dos documentos iniciais, observo que a autora realizou contrato de 

locação de um espaço comercial no denominado Várzea Grande Shopping 

e que por mudanças na estruturação do Shopping e inauguração do 

Ganha Tempo sua movimentação de vendas decaiu gerando prejuízos. No 

que pese nosso ordenamento jurídico, o contrato é um vínculo jurídico 

entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade, da 

responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em 

seu equilíbrio social, ou seja, é um negócio jurídico unilateral, bilateral e 

plurilateral. Exterioriza-se por cláusulas que valem como normas, embora 

normas jurídicas individuais e concretas às quais as partes estão adstritas 

em consequência de autorregularem os seus interesses privados, sendo 

manifestação de duas vontades, e na maioria das vezes, entre 

contratantes e contratados. A diferença entre a lei e o contrato é que a lei 

e abstrata e geral, já o contrato é específico, constituindo-se em uma 

espécie de lei aplicada entre os contratantes a ser fielmente cumprida – 

“pacta sunt servanda”. Assim, a concessão da tutela neste momento, 

somente é possível mediante a análise da existência ou não dos requisitos 

legais que autorizem a medida, sob pena de se antecipar o julgamento de 

mérito, que depende de observância do devido processo legal, ou seja, do 

pleno exercício do contraditório e da ampla defesa com a produção de 

todas as provas que se fizerem necessária. Entende a jurisprudência, 

senão vejamos; · AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Ação 

de rescisão contratual c.c. entrega de chaves e indenização. Tutela 

antecipada. Pretensão objetivando a entrega, em cartório, das chaves do 

imóvel; que o locador se abstenha de cobrar aluguéis e acessórios ; e a 

não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pretensão 

negada. Indeferimento mantido. Ausente contraditório: necessidade. 

Recurso improvido (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2035506-52.2013.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 

Francisco Occhiuto Júnior, j. 19/11/2013). · AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Ação revisional de aluguel cumulada com declaratória de nulidade de 

cláusulas contratuais contrato de locação de espaço de uso comercial 

(locação de espaço em shopping center) - Tutela antecipada - 

Indeferimento de liminar Decisão mantida. Se a situação das partes ainda 

não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e 

cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer 

modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada 

no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de 

tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem. Agravo 

desprovido, com observação (TJSP ,Agravo de Instrumento nº 

2007526-33.2013.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Lino 

Machado, j. 07/08/2013) (realces não originais). À luz de tais 

considerações, não vislumbro relevância na fundamentação da autora que 

evidencie a probabilidade de ocorrência do direito invocado que justifique 

a concessão da tutela antecipada pretendida. Assim, INDEFIRO A TUTELA 

PRETENDIDA. A fim de estabelecer a autocomposição, com fulcro no art. 

334, caput, §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ 

mediação para o dia 13/03/2017 às 14:00 horas a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima 

designada, seu desinteresse na autocomposição, hipótese em que a 

audiência será cancelada e o termo inicial para oferecer contestação 

iniciará da data do protocolo do pedido de cancelamento da solenidade 

(art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande – MT, 13 de dezembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004972-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CEZARIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004972-51.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro ao autor a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 

CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 09/02/2017, às 16:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004929-17.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - 0006203-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE SANTANA (RÉU)

JOAO DE OLIVEIRA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Analisando os autos, verifico que os documentos pessoais dos 

autores juntados são ilegíveis. Dessa forma, oportunizo prazo de 15 dias 

para juntada de novo documentos devidamente legíveis, sob pena de 

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

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005103-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TATIANA HERRERA RIBEIRO (AUTOR)

CHRISTIANO LUIZ ANTONUCCI SANTORO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1005103-26.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro ao autor a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da 

parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 

CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 09/02/2017, às 17:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003245-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - 19463-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - 0013431-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Audiência realizada, termo em anexo.

Decisão Classe: CNJ-1295 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005111-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ROSA RAMALHO (REQUERENTE)

ELAINE ROSA RAMALHO ABREU (REQUERENTE)

CLEUNICE MARIA ROSA RAMALHO (REQUERENTE)

ADRIANA ROSA RAMALHO (REQUERENTE)

MAGDIEL ROSA RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005111-03.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro a assistência 

judiciaria aos autores, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com 

o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Trata-se de Alvará Judicial pleiteado por CLEUNICE MARIA 

ROSA RAMALHO (viúva) e seus 04 filhos, alegando que em 04.10.2016, o 

Sr. DIRCEU DOMINGOS RAMALHO veio a óbito, deixando crédito junto ao 

PIS – Social para levantamento. Necessária se faz a comprovação da 

disponibilidade do dinheiro em nome do de cujus, bem como a confirmação 

de quanto está disponível para saque. Assim, determino que seja oficiado 

à Caixa Econômica Federal, situado na Av. Couto Magalhães, 1069 - 

Centro Norte, Várzea Grande - MT, 78110-400, para que informe a 

existência de valores em nome do de cujus DIRCEU DOMINGOS 

RAMALHO, CPF 022.625.271-05, devendo ainda, providenciar a juntada do 

extrato atualizado relativo ao Programa de Integração Social - PIS. Dê-se 

vista ao Ministério Público para manifestação para informar se possui 

interesse. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002981-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - 21502-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Audiência realizada, termo em anexo.

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005052-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY JORGE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005052-15.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 15: 00 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002653-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMI GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - 6470-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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Audiência Realizada, Termo em anexo.

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005653-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - 22551-O/MT (ADVOGADO)

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - 20521-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.K. PNEUS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes dos 

artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em 

sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado 

em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, 

recebo-o na forma do art. 294, parágrafo único, do CPC. Pela análise 

perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a suposta 

cobrança ou a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de 

maus pagadores e protestos, pois aduz que o apontamento deu-se por 

dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito e protestos até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA para DETERMINAR a expedição de ofício ao 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá para que SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos 

do protesto levado a efeito sob as duplicatas com nº 3097750, no valor de 

R$ 1.000,00 sob a ID 4453058, sacadas em favor de J K PNEUS LTDA, 

apresentada pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, sob pena de multa 

diária que arbitro em R$ 500,00 (pelo prazo de 30 dias). Para efetivação 

da ordem e por tratar-se de concessão da tutela de urgência, condiciono a 

expedição do mandado em favor da autora mediante a prestação de 

caução (CPC, art. 300, §1º), em valor equivalente ao do valor aqui 

discutido (ID. 4453058) mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/03/2016, às 14:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por precatória ou correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande–MT, 14 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005072-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - 20933-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005072-06.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 15: 00 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005110-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BRANDAO FELIX MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - 0014519-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005110-18.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 15: 20 horas, mesa 04, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 
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comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005133-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - 17536-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005133-61.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 15: 40 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-183 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003223-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - 0011564-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS PERILLO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

PEDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

GENESIS AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1003223-96.2016.8.11.0002 Vistos. Analisando os autos, não 

foi possível localizar o comprovante de pagamento referente as custas e 

taxas judiciárias, dessa forma determino a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Deve ainda, no mesmo prazo, 

indicar em qual matrícula será averbada a existência desta ação. Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de 

novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004024-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO PARAGUASSU (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004024-12.2016.8.11.0002 Vistos. Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação Declaratória de Cobrança Indevida com 

Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte de 

energia, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que a autora possui unidade consumidora sob o Nº 

6/362466-5 e que na fatura com vencimento no mês de abril de 2016, no 

montante de R$ 2.099,05 veio à cobrança de recuperação de consumo 

referente, e que no não pagamento ensejaria no corte conforme 

documento juntado à ID. Nº 2926341. O artigo 39 do Código de Defesa do 

Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática 

abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. Isso 

pode ser observado na atitude da prestadora, que aumentou cerca de 

quatro vezes o valor da conta dos meses de maio de junho de 2015, 

mesmo o cliente afirmando que o consumo continua o mesmo. Neste caso 

a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao exigir do 

cliente, valor que o mesmo não consumiu, valores estes supostamente 

abusivos. A princípio, cumpre esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. No entanto, analisando os documentos que instruíram a petição 

inicial, nota-se que se mostra plausível a alegação da autora, ao indicar 

que as faturas de energia elétrica emitidas pela ré no período mencionado, 

de fato, apresenta um valor alto, demonstrando, portanto, que se mostra, 

em princípio, lícita a pretensão da autora, no sentido de rever o consumo 

relativo ao período acima. Assim, tais elementos comprovam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta demonstrado nos valores referentes ao consumo de energia que 

pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica gerando prejuízos 

ao autor, configurando segundo requisito autorizador da medida. DIANTE 

DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR que as ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, se abstenha de efetuar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/362466-5 

referente à fatura com vencimento no mês de abril de 2016, no montante 

de R$ 2.099,05 e caso já tenha procedido ao corte, QUE PROMOVA AO 

IMEDIATO RELIGAMENTO, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 reais. Por se tratar de medida de urgência, determino que seja 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, expedindo-se o necessário ao 

seu cumprimento. Deve ainda o autor, continuar com o pagamento das 

suas próximas faturas normalmente e mensalmente, devendo o réu 

fornece-lhe o necessário. Em que pese à manifestação expressa da parte 
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autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

§4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o 

dia 09/02/2017, às 15:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio ou mandado, para comparecimento à audiência de 

conciliação e/ou mediação, com antecedência mínima de 20 dias, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de 

antecedência da audiência acima designada, seu desinteresse na 

autocomposição, hipótese em que a audiência será cancelada e o termo 

inicial para oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido 

de cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 

335, ambos do CPC). Desde já, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova em favor da parte autora, por tratar-se de relação de consumo e 

ser a parte hipossuficiente. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande–MT, 28 

de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004090-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - 171045-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BRUGNOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no 

DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito 

Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005212-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA AUGUSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005212-40.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 16:00 horas, mesa 03, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 02 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004205-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON CURVO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no 

DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito 

Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 14 de novembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004042-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA BUENO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - 0017633-A/MT (ADVOGADO)

ADEMIR BUENO DE MOURA OAB - 000.727.601-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1004042-33.2016.8.11.0002 Vistos... O Novo Código de 

Processo Civil de 2015 extinguiu as Medidas Cautelares e dividiu as tutelas 

provisórias em dois tipos: as tutelas de urgência, gênero que abrange as 

tutelas satisfativas e cautelares e as tutelas de evidência. Nas tutelas de 

urgência objetivou-se priorizar a natureza da tutela requerida. Assim, 

quando a tutela de urgência tiver natureza satisfativa, será chamada de 

antecipada, e quando tiver natureza conservativa, será tida como 

cautelar, observando-se, para tanto, os procedimentos específicos 

inerentes a cada espécie de tutela de urgência. Nesse sentido, as tutelas 

de urgência estão indicadas a partir do art. 300 sendo concedida, 

independentemente de sua natureza, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. As tutelas de urgência podem ser concedidas 

de forma antecedente (ou seja, a parte entra com o pedido antes da 

existência de qualquer processo sobre o tema) ou incidental (no âmbito de 

um processo que já existe). Dessa forma, oportunizo a parte autora a 

emenda da inicial, devendo indicar qual tutela pretende em sua inicial, no 

prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321), 

parágrafo único. Deve ainda, dizer se possui interesse na 

autocomposição (CPC, §5º, art. 334). Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005200-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO ROSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1005200-26.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 991815/12/2016 Página 103 de 125



Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 16:00 horas, mesa 02, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 02 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004234-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - 16360-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1004234-63.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 13/12/2016, às 13:00 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 14 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004365-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GARDENIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1004365-38.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 13/12/2016, às 13:40 horas, mesa 05, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 

ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 14 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004418-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.° 1004418-19.2016.8.11.0002 Vistos, etc. Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da 

Lei 10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Diante a nova sistemática processual, 

a qual privilegia a autocomposição (art. 334/CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania visando a realização de sessão de Conciliação 

para o dia 14/12/2016, às 13:00 horas, mesa 01, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no §3º do art. 334, do CPC. Na audiência, haverá a oportunidade 

para o dialogo com a presença de um mediador/conciliador. Dependendo 

da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em 

conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão 

auxilio para resolverem o conflito amigavelmente. Consigno ainda, que na 

respectiva conciliação/mediação a parte autora será submetida à perícia 

médica a fim de medir o grau de suas lesões, devendo o respectivo laudo 
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ser juntado no processo. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Consigno que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer uma das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Intime-se Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 14 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-183 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004224-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - 0010246-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004224-19.2016.8.11.0002 Vistos... Analisando a inicial, 

noto que a parte autora protocolizou MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS C/C LIMINAR embasando seus fatos, pedidos e 

fundamentos tanto no Código de 1973, quanto no de 2015. No que diz 

respeito às Medidas Cautelares, existiam Medidas nitidamente 

conservativas, como as Medidas Cautelares de Arresto, Sequestro e 

Antecipação de Provas, que objetivavam conservar um bem ou direito a 

ser discutido em outro processo e, havia, também, Medidas Cautelares de 

natureza satisfativa. Um exemplo de Medida Cautelar de natureza 

satisfativa era a Medida Cautelar de Produção de Provas, que almejava, 

unicamente, garantir o cumprimento de um dever ou obrigação, colocando 

documentos à disposição do juízo. O Novo Código de Processo Civil de 

2015 extinguiu as Medidas Cautelares e dividiu as tutelas provisórias em 

dois tipos: as tutelas de urgência, gênero que abrange as tutelas 

satisfativas e cautelares e as tutelas de evidência. Nas tutelas de 

urgência objetivou-se priorizar a natureza da tutela requerida. Assim, 

quando a tutela de urgência tiver natureza satisfativa, será chamada de 

antecipada, e quando tiver natureza conservativa, será tida como 

cautelar, observando-se, para tanto, os procedimentos específicos 

inerentes a cada espécie de tutela de urgência. Nesse sentido, a tutela de 

urgência indicada no art. 300 será concedida, independentemente de sua 

natureza, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As 

tutelas de urgência podem ser concedidas de forma antecedente (ou seja, 

a parte entra com o pedido antes da existência de qualquer processo 

sobre o tema) ou incidental (no âmbito de um processo que já existe). Na 

inteligência do novo NCPC, a tutela cautelar não se formaliza mais por 

ação e processo próprios (não mais existe ação e o processo cautelar), 

mas deverá ser requerida dentro do mesmo processo em se pretende a 

tutela principal (seja esta de conhecimento ou de execução), em caráter 

antecedente ou incidental em relação ao pedido principal, conforme 

elencados nos art. 305 ao 310 do CPC. Dessa forma, oportunizo a parte 

autora prazo de 15 dias para emendar sua inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único) nos seguintes termos: - a 

lide e seu fundamento: trata-se exatamente da causa de pedir ligada ao 

pedido principal que futuramente será formulado. Abrange, aqui, tanto a 

causa de pedir remota, consistente na narração dos fatos constitutivos do 

direito e que deram origem à lide, quanto a causa de pedir próxima, ou 

seja, o fundamento jurídico sobre o qual assentará o pedido principal. - a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar: por se tratar de 

uma tutela conservativa de direitos, uma vez que a tutela cautelar visa 

apenas proteger o direito para evitar o seu perecimento e conferir eficácia 

ao processo, um dos requisitos para a sua concessão é a demonstração 

superficial da existência do direito, ou seja, probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito comum 

às tutelas de urgência. Deve ainda observar os requisitos previstos no art. 

319 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 25 de novembro 

de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004155-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ASSUNCAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - 8075-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1004155-84.2016.8.11.0002 Vistos... Analisando os autos, 

verifico que os documentos juntados pelo autor são ilegíveis. Dessa 

forma, oportunizo prazo de 15 dias para juntada de novo documentos 

devidamente legíveis, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 25 de 

novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004902-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A A MONTEIRO DA COSTA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no 

DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito 

Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2016. Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-172 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003429-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CARLOTT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - 0012772-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1003429-13.2016.8.11.0002 Vistos... Se no prazo, o que 

deverá ser certificado, recebo os Embargos à Execução. Por entender 

que o prosseguimento da execução e, consequentemente, dos atos 

executórios, poderá acarretar prejuízos ao devedor, e por ser suficiente a 

caução indicada sob a ID. 3214620, (devendo a Gestora lavrar o 

respectivo termo), recebo os embargos no efeito suspensivo, nos termos 

do art. 919, §1º do CPC. Certifique-se na execução. Intime-se a parte 

credora para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo arguidas 

preliminares ou juntados novos documentos, à parte credora para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para decisão (NCPC, 

art. 920, I e II). Caso contrário, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande–MT, 07 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004458-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON NARDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - 0017992-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SORVETERIA CREME MEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1004458-98.2016.8.11.0002 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME EM ORGÃOS DESABONADORES 

DE CREDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por WELLITON NARDELLI, em desfavor 

de BANCO BRADESCO S.A, SORVETERIA CREME MEL LTDA, alegando 

que seu nome foi inserido no rol de inadimplentes de forma indevida, 

requerendo em sede de liminar a retirada/suspenção junto aos respectivos 

órgãos. Junta procuração e documentos sob as Ids. Nº 3670023, 

3670042, 3670045, 3670049, 3670050, 3670053. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Da análise dos autos, verifico que a parte autora 

em 2013, ajuizou ação visando ter seu nome excluído dos órgãos 

restritivos ao credito SPC/Serasa, Processo de nº Processo Nº atualizado: 

8017957-35.2013.811.0002, interposto junto ao juizado especial Cível do 

Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, onde foi concedida a liminar, 

intimando os Requeridos para que procedesse a retirada do nome do 

Requerente de junto dos órgãos desabonadores de credito. Alega ainda, 

que mesmo depois da concessão da liminar, seu nome ainda permaneceu 

negativado junto aos órgãos de restrição ao crédito, motivando o 

ajuizamento desta demanda. Nesse sentido, existem, portanto, dois 

processos com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, elementos 

que me levam a concluir pela ocorrência da litispendência, conforme 

disposto no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, primeira parte, do CPC, que dispõe: 

Art. 301. (omissis). § 1º Verificasse a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é 

idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que 

está em curso. Consequentemente, tramitando ações idênticas, não 

havendo ainda sentença no processo anterior, o reconhecimento da 

litispendência é medida que se impõe, sob pena de causar insegurança 

jurídica. DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A LITISPENDÊNCIA e 

JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, V, do CPC. Por não ter sido formada a relação 

processual deixo de arbitrar honorários advocatícios. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE–MT, 07 DE 

DEZEMBRO DE 2016. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005459-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON CARDOSO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1005459-21.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 10.06/50, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, 

alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de 

crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros 

de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que 

não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se tratando de 

discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de 

inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de 

restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em 

parte para DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento das 

inscrições feitas no nome da autora nos cadastros do SPC e Serasa 

referente aos valores cobrados indevidamente, indicados na ID. 4336163, 

no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), pelo prazo de 60 dias. Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

14/02/2017, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande–MT, 09 de dezembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001315-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTANA VITORIANO OAB - 20095-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER JORGE DE CAMPOS (RÉU)

SIMAO IVO DA COSTA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1001315-04.2016.8.11.0002 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS proposta por 

JOSÉ CARLOS TASSI em desfavor ELIEZER JORGE DE CAMPOS, SIMAO 

IVO DA COSTA – ME. Oportunizada a emenda para que a autora 

adequasse seus fatos e fundamento nos termos dos arts. 319, 320 334, 

esta o fez de maneira insatisfatória, vindo-me conclusos para análise. 

Entende a jurisprudência que: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL APÓS INTIMAÇÃO PELA 

IMPRENSA OFICIAL – DETERMINAÇÃO COMPROVAÇÃO MORA DEVEDOR 

- INÉRCIA – INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS 

DO ART. 267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecido esta inerte, seja fosse comprovada a mora do 

devedor, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos 

do artigo 267, I, do CPC. (Ap 129760/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no 

DJE 17/11/2016). DIANTE DISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes 

do art. 321, parágrafo único do CPC e em consequência, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do mesmo codex. Feito novo, sem custas finais. Por não ter sido 

formada a relação processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. 

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Anote-se. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE–MT, 12 DE 
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DEZEMBRO DE 2016. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000024-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - 0016702-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENITA CRUZ DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n.º 1000024-66.2016.8.11.0002 Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO 

DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE 

LIMITADA e HAVERES SOCIETÁRIOS c/c COM MATERIAIS E MORAIS 

proposta por JOSÉ DE SOUZA DOMINGOS em desfavor ELENITA CRUZ DE 

SOUZA. Oportunizada a emenda para que a autora adequasse seus fatos 

e fundamento nos termos dos arts. 319, 320 334, esta o fez de maneira 

insatisfatória e fora do prazo, conforme certificado à ID. 4318622, 

vindo-me conclusos para análise. Entende a jurisprudência que: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE 

EMENDA À INICIAL APÓS INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL – 

DETERMINAÇÃO COMPROVAÇÃO MORA DEVEDOR - INÉRCIA – 

INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 

267, I, C/C ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecido esta inerte, seja fosse comprovada a mora do 

devedor, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos 

do artigo 267, I, do CPC. (Ap 129760/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no 

DJE 17/11/2016). DIANTE DISSO, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos moldes 

do art. 321, parágrafo único do CPC e em consequência, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do mesmo codex. Feito novo, sem custas finais. Por não ter sido 

formada a relação processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. 

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Anote-se. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. VÁRZEA GRANDE–MT, 12 DE 

DEZEMBRO DE 2016. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001314-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001314-19.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 2 de fevereiro de 2017, às 14h constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 6 de outubro de 

2016. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1289 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004619-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - 0002573-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004619-11.2016.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Divida c/c pedido 

de Antecipação de Tutela ab initio e dano moral, proposta por EDISIA 

CALIXTO DOS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que é titular da 

Unidade Consumidora nº 6/370965, e à vista da cobrança abusiva por 

parte da requerida ajuizou ação no Juizado Especial para discutir a 

cobrança do montante de R$ 4.227,02 (quatro mil duzentos e vinte e sete 

reais e dois centavos), em decorrência da apuração de irregularidades e 

recuperação de consumo. Naquela ação foi deferida a liminar para 

determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Afirma 

que, no curso da ação relatou novos fatos, quais sejam: as faturas dos 

meses de maio e junho de 2016 cobrou-se, apenas, a taxa de 

disponibilidade, contudo no mês de julho do mesmo ano a fatura veio no 

valor de R$ 1.505,27 (um mil quinhentos e cinco reais e vinte e sete 

centavos), e em 28/8/2016 os prepostos da requerida compareceram á 

residência da reclamante para efetuar o corte. Todavia, aqueles autos 

foram extinto sem resolução do mérito, tendo em vista que para a solução 

da lide é necessária a realização de perícia técnica, o que não se admite 

nos Juizados. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar que a requerida de abstenha de efetuar o corte e/ou 

suspensão no fornecimento de energia da UC 6/370965-6, até e que seja 

discutido o alegado excesso de consumo e, consequentemente o valor da 

diferença cobrada na fatura do mês de dezembro de 2015, e fatura do 

mês de julho de 2016. Aportou-se no id. 4366455 petição de emenda à 

inicial em que a requerente alega que, após a propositura da ação foi 

surpreendida com a inclusão do seu nome no SERASA/SPC, no dia 

28/11/2016, em razão do não pagamento de uma fatura da ENERGISA, no 

valor de R$ 1.505,27 (um mil quinhentos e cinco reais e vinte e sete 

centavos) referente a julho de 2016. Requer a concessão de liminar, para 

determinar a exclusão do seu nome dos cadastro de inadimplentes do 

SERASA/SPC, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais. E os autos retornaram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Incialmente recebo a inicial bem como sua 

emenda. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será 

concedida quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da 

apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados 

restaram evidentes no caso. A probabilidade do direito evidencia-se na 

documentação juntada aos autos, a qual demonstra que a requerente esta 

sendo cobrada pelo montante de R$ 4.880,61 (quatro mil oitocentos e 

oitenta reais e sessenta e um centavos), referente a irregularidade 

encontrada na sua Unidade Consumidora, o qual nega ter realizado e 

encontra-se em discussão. Ainda, a documentação indica a existência de 

irregularidades na medição da energia, posto que nos meses de maio e 

junho do corrente ano foi cobrado um valor ínfimo e no mês seguinte a 

fatura veio em valor exorbitante. Já o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo evidencia-se no fato de que é incontestável o prejuízo 

que autora e sua família sofrerão com a ausência da energia, bem 

essencial em nossos dias. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS 
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FATURAS CONTROVERTIDAS. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273 DO CPC. Havendo 

discussão sobre a responsabilidade do debito, sua quantificação e a 

legalidade das exações e presentes a fumaça do bom direito e o perigo na 

demora da prestação jurisdicional final, demonstra-se inobstável a 

concessão da tutela de urgência, até para não sacrificar excessivamente 

o usuário que, legitimamente, dele de insurge. Presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da antecipação da tutela, uma vez que 

verossímil a alegação, ausente o perigo de irreversibilidade da medida e de 

danos irreparáveis ou de difícil reparação a concessionária. Conhecimento 

e provimento do recurso.” (Processo: AI 00119063120138190000 RJ 

0011906-31.2013.8.19.0000. Orgão Julgador: NONA CAMARA CIVEL 

Partes. Publicação: 17/05/2013. Julgamento: 16 de Abril de 2013 Relator: 

DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA.) Outrossim, perigo da demora é 

evidente, pois sabe-se que são funestos os efeitos de ter o nome 

negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou 

ter este abalado, é algo quase impossível. Por outro lado, não há risco de 

irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não 

reconhecida a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução 

do contrato. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a 

mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os 

requisitos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do NCPC, para 

determinar que a empresa ré, abstenha-se de interromper o fornecimento 

de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/370965-6 em razão do 

débito em discussão, bem como exclua os dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até 

o limite do valor da causa. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 30 de março de 2017, às 15h30, constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias 

após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, 

vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do NCPC. Outrossim, nos termos do art. 6º. VIII, do CDC, 

defiro o pedido de inversão do ônus da provada, eis que evidenciada a 

relação consumerista e a hipossuficiência do autor em relação à ré. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 13 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005675-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ODILON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005675-79.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o dia 30 de março de 2017 às 16h00min constando que a 

peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC, para determinar que a empresa ré apresente o 

contrato de n. 001840941870000, que gerou a negativação do autor. Por 

fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 

de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005095-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGMAR FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - 0017890-A/MT (ADVOGADO)

ROBSON PADILHA ALVES OAB - 18340-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GOMES VANDERLEI (RÉU)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005095-49.2016.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação de reintegração de Posse com pedido de Tutela 

de Urgência c/c Indenização por Perdas e Danos proposta por AGMAR 

FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS, em desfavor de MARCOS ANTÔNIO 

GOMES VANDERLEI e DISMAFE – DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERAMENTAS S/A, todos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz o 

requerente que é legitimo detentor do veículo Strada Working, placa AVY 

1398, de propriedade da empresa transportes Gristshh Ltda/Referência 

Rent Car, o qual encontra-se locado desde junho de 2014, pelo valor 

mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Afirma que, no decorrer do ano de 2015 

o veículo foi emprestado ao requerido, Marco Antônio Gomes Vanderlei, 

em razão da amizade e boa fé, já que havia efetuado por diversas vezes 

a permutas com este. Ocorre que, o requerido contraiu uma dívida de R$ 

8.495,00 (oito mil novecentos e quarenta e cinco reais) com a segunda 

requerida, DISMAFE, e em razão disso entregou o veículo que não era de 

sua propriedade em garantia da dívida. Postula pela concessão de tutela 

antecipada para determinar que o autor seja reintegrado na posse do 

automóvel. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Nos 

termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, para a 

concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos 

requisitos enunciados no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, 

a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e 

a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a 

perda desta, na de reintegração. Da apreciação dos autos verifica-se que 

os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso. A posse e a 

probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, 

a qual demonstra que o requerente é locador do veículo em questão, 

efetuando o pagamento do valor do aluguel mensalmente. Por sua vez, 

num juízo de cognição sumária, a perda da posse restou demonstrado 

pela notificação encaminhada para a segunda requerida, em que o autor 

informa ser o locador do veículo de propriedade da empresa Transportes 

Gritsh Ltda, o qual, apenas, estava emprestado a Marcos Antônio, e por 

consequência não poderia ter sido repassado a qualquer titulo à 

notificada. Em contrapartida, recebeu contranotificação da requerida 

informando ser credora da empresa Verttice Engenharia Estrutural Ltda 

–Me, na importância de R$ 8.945,00, sendo que o móvel foi dado em 

pagamento pelo representante da empresa, Marcos Gomes Vanderlei. 

Aduz que o carro está registrado em nome de Transportes Gritsch Ltda., 

de forma que o notificante não possui a legitimidade para reivindica-lo 

perante a Empresa ré, não havendo a possibilidade de o veículo ser 

entregue. Referidos fatos evidenciam o perigo de dano, haja vista que, por 

entender que o requerente terá que continuar a pagar pelo aluguel do 
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veículo sem dele poder usufruir, pois utilizado indevidamente como forma 

de pagamento de débito que não lhe competia. Ante o exposto, nos termos 

do art. 301 c/c art. 560 e seguintes, ambos do NCPC, CONCEDO a tutela 

cautelar de urgência, para reintegrar o requerente na posse do veículo 

FIAT STRADA WORKING, placa AVY – 1398, cor branca, RENAVAM: 

00486129349. Expeça-se o respectivo mandado. Cite-se/ intime-se o réu, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 11 de Abril de 2017, às 

14horas, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, NCPC). Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 14 de novembro de 2016. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005390-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - 19498-O/MT (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - 11968-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005390-86.2016.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pelos demandantes, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ademais, nota-se que este é qualificado 

como empresário, e adquiriu bem de valor considerável, o que não 

subtende a alegada hipossuficiência, Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), bem como comprovar a alegada hipossuficiência, sob 

pena de não ser deferido os benefícios da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para promover o 

recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, NCPC). 

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 14 de dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005512-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - 0019148-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. BARROS - COMERCIO E SERVICOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005512-02.2016.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento do 

Contrato c/c Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência de 

natureza Antecipada, proposta por JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA em 

desfavor de F C BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS –ME – MOTORS. Aduz 

que, em 30de novembro de 2015, adquiriu da empresa requerida um 

automóvel Corola, ano 2005/2005, pelo valor de R$ 22.900,00 reais, dando 

como parte do pagamento um veículo e financiando o restante. Sustenta 

que, o contrato previa a garantia de 90 (noventa) dias, sendo que veio 

apresentar problemas em fevereiro de 2016, dentro da garantia. Ao 

contatar a requerida, ainda naquele mês, não obteve a solução dos 

problemas apresentados, arrastando-se há meses, sem a solução do 

problema, conforme conversas com a preposta da loja, pelo aplicativo 

WhatsApp. Assim, requer a concessão de tutela de urgência de natureza 

antecipada para determinar o conserto do veículo vendido ao autor, ou 

que seja disponibilizado veículo similar ao adquirido, em total condições de 

transitar, sob pena de multa. Pugnou pelos benefícios da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da apreciação 

dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram 

evidentes no caso. A probabilidade do direito evidencia-se na 

documentação juntada aos autos, a qual demonstra que o requente 

adquiriu o veículo em novembro de 2015, e em fevereiro de 2016 

apresentou problemas. De outro norte, as conversas via WhatsApp 

constante nos autos, evidenciam que o autor buscou solução junto à 

requerida, por diversas vezes, contudo, sem êxito. O perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que a 

continuidade dos problemas apresentados colocam em risco a segurança 

do condutor, bem como dos outros condutores e transeuntes da via 

pública, inviabilizando a adequada utilização do bem. Ademais, não há que 

se falar, porém, em perigo da irreversibilidade da medida, pois em sendo 

provado que os defeitos narrados na exordial decorrem de culpa 

exclusiva do autor, as rés poderão buscar o ressarcimento dos gastos 

com do móvel. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do NCPC, para 

determinar que a requerida proceda com o conserto dos defeitos 

apresentados no veículo adquirido pelo autor, entregando-o em 

adequadas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Em que 

pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo para o dia 11 de abril de 2016, às 14h30min, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). 

Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §4º, inciso I, §5º c/c 

inciso II, artigo 335, ambos do NCPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Concedo ao autor os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do NCPC. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 14 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004216-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HONORINA PATRÍCIA SILVERIO VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004216-42.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 
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avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 13 de dezembro de 2016. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004796-72.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - 0012029-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004796-72.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título executivo 

extrajudicial original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 

425, § 2º, do NCPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título 

executivo junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 13 

de dezembro de 2016. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005645-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

RUDIMAR BIFFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005645-44.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005700-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005700-92.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005674-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ODILON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005674-94.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, constato que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título 

de indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa. Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2016. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005676-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ODILON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005676-64.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, constato ainda que não foi determinado 

o valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título 

de indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 
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atribuído à causa e recolher as custas remanescentes. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2016. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004833-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DAVI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - 19602-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004833-02.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, constato ainda que não foi determinado 

o valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título 

de indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

dezembro de 2016. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004961-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - 5367-O/MT (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - 7074-O/MT (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - 10059-/MT (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - 12419-O/MT (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - 5706-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIO BARBARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1004961-22.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 14 de dezembro de 2016. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-1289 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004431-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - 4903-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROGERIO ROMAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004431-18.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

04 de abril de 2017 às 17h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC/2015). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, NCPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003141-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA BRITO LAURENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - 0011915-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003141-65.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Reclamatória de Inexistência de Dívida c/c Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por Jaqueline da Silva Brito 

Laurentino em desfavor de Banco Itaú S/A aduzindo, em síntese, que 

possui conta junto a instituição bancária requerida, na qual não consegue 

obter cartão de crédito, bem assim foi impedida de realizar compra no 

crediário do supermercado Extra, devido a suposto cadastro existente em 

lista denominada ‘lista negra’. Afirma que, seus dados não foram inscritos 

nos órgãos de proteção ao crédito, porém ao entrar em contato junto ao 

SAC do banco réu obteve a informação de que possui dois débitos 

referentes ao cartão das Lojas Americanas. Segundo a autora, esta 

realizou uma compra nas Lojas Americanas através do cartão vinculado 

àquela loja e devido a problemas na relação comercial ingressou com a 

ação de n. 002.2011.019.056-4, que tramitou perante o Juizado Especial 

do Cristo Rei em Várzea Grande/MT e foi julgada parcialmente procedente, 

sendo a referida empresa compelida a devolver o valor do produto, 

todavia a instituição bancária requerida permanece cobrando os valores 

referentes àquela compra. Liminarmente, requer que a demandada seja 

compelida a retirar os seus dados das restrições existentes na chamada 

“lista negra”, tanto internamente quanto no que tange as outras empresas 

com as quais o banco possui relações comerciais, sob pena de 

condenação em multa diária. No mérito, pugna pelo procedência da ação 

com a declaração de inexistência de débito, pagamento pelos danos 

morais ocasionados. Ao final, pugna pela realização de audiência de 

conciliação, pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. Juntou procuração, documentos pessoais, sentença proferida no 

juizado especial, declaração de hipossuficiência. O feito foi inicialmente 

distribuído junto à Vara Especializada em Direito Bancário, porém o feito 

não possui matéria de competência daquela vara, motivo pelo qual foi 

realizada a redistribuição dos autos para esta vara. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou 

unificado na parte geral do Novo Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, 

sendo esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 300, NCPC), e a 

segunda será analisada independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, (artigo 311, NCPC). No 

presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 
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que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Tem-se que, se faz incontestável a 

existência de prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da 

demanda para ter seus dados excluídos da suposta ‘lista negra’ que vem 

lhe obstando de realizar compras a prazo em determinados 

estabelecimentos, bem como não lhe permite retirar cartão de crédito na 

instituição bancária requerida. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando o 

vínculo com o banco réu, bem assim os áudios das ligações realizadas ao 

SAC demonstram que de fato a requerida registrou a autora em lista de 

devedores em seu banco de dados interno. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do NCPC, para determinar que a instituição bancária requerida, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora do seu 

banco de dados interno, retirando qualquer anotação de pendência em 

nome da requerente que possa inibir que esta obtenha crédito no comércio 

e, inclusive, com o próprio banco réu, sob pena de multa diária de 

R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da causa. Cite-se/ intime-se o réu, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 30 de 

março de 2017, às 17h00min, consigno que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, NCPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, NCPC). No mais, estando 

evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em relação à 

requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no termos do 

art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de dezembro de 2016. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001545-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ROSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001545-46.2016.8.11.0002 

AUTOR: ALESSANDRA ROSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Alessandra Rosa 

da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., todos devidamente qualificado nos autos. No Id. 4457310 as 

partes, em audiência de conciliação, presidida por conciliador designado, 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme o acordo. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquivem-se 

com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001551-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGO PACHECO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001551-53.2016.8.11.0002 

AUTOR: IGOR RODRIGO PACHECO DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Igor 

Rodrigo Pacheco da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A., todos devidamente qualificado nos 

autos. No Id. 4457460 as partes, em audiência de conciliação, presidida 

por conciliador designado, celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas, despesas e honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, 

expeça-se o respectivo alvará para levantamento, conforme o acordo. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquivem-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe. P.I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001698-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - 10208-O/MT (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - 0010335-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001698-79.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: ROSILEI PINTO REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Rosilei Pinto em desfavor de Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A., todos devidamente qualificado nos 

autos. No Id. 4457766 as partes, em audiência de conciliação, presidida 

por conciliador designado, celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Posto isso, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos 

do art. 487, III, alínea “b” do CPC. Custas, despesas e honorários 

advocatícios na forma ajustada pelas partes. Efetuado o depósito judicial, 

expeça-se o respectivo alvará para levantamento, conforme o acordo. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquivem-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe. P.I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001934-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA SILVA DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001934-31.2016.8.11.0002 

AUTOR: ODILZA SILVA DA CUNHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Odilza Silva da 

Cunha em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., todos devidamente qualificado nos autos. No Id. 4458436 as 

partes, em audiência de conciliação, presidida por conciliador designado, 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme o acordo. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquivem-se 

com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001803-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SANTOS DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - 0012903-A/MT (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001803-56.2016.8.11.0002 

AUTOR: VANILDA SANTOS DO CARMO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Vanilda Santos do 

Carmo em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., todos devidamente qualificado nos autos. No Id. 4458401 as 

partes, em audiência de conciliação, presidida por conciliador designado, 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme o acordo. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquivem-se 

com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-7 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001967-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MACIEL PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 8184-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001967-21.2016.8.11.0002 

AUTOR: WILLIAN MACIEL PINHEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por Willian Maciel 

Pinheiro em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., todos devidamente qualificado nos autos. No Id. 4458471 as 

partes, em audiência de conciliação, presidida por conciliador designado, 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme o acordo. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado, eis que as partes desistiram do prazo recursal, e arquivem-se 

com baixa na distribuição e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005187-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUI GUILHERME SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB - 13012-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005187-27.2016.8.11.0002 

AUTOR: RUI GUILHERME SANTOS OLIVEIRA RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos, etc. Considerando que a tutela antecipada antecedente fora 

deferida à parte autora durante o Plantão Judicial, conforme se infere do 

Id. 4270767, determino, venha a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o aditamento da inicial, com a complementação de sua 

argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido 

final de tutela, nos termos do art. 303, §1º, I, do CPC, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito (art. 303, §2º, CPC). Em atendimento ao art. 303, 

§1º, II, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 02/02/2017 às 

16:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência 

de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 
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comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 387/2016 - PRES

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dra. Jacqueline Cândido de Souza OAB/MT 20.282 , na qualidade 

de advogada do querelante João Carlos Oliveira Santos , nos autos código 

203185, para participar da audiência Preliminar, designada no dia 26 de 

janeiro de 2017, às 16h30min, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Fábio Arthur da Rocha Capilé, na qualidade de advogado do 

autor do fato João Gonçalves Rodrigues, nos autos código 203185, para 

participar da audiência de instrução e julgamento, designada no dia 28 de 

março de 2017, às 14h, na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de 

Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Jairo Souza da Silva OAB/MT 16085, na qualidade de advogado 

do autor do fato Bento Padilha, nos autos código 204878, para participar 

da audiência de instrução e julgamento, designada no dia 28 de março de 

2017, às 14h, na sede do Juizado Especial Criminal Unificado de Várzea 

Grande-MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Decisão

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003596-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA (EXECUTADO)

ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

VALCIR ZEMKE (EXECUTADO)

RVE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004050-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO BATISTA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004102-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - 0005134-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO AKIRA TANITA (EXECUTADO)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EXECUTADO)

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 
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DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004134-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. V MACHADO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004434-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

SAMUEL GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004442-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TENORIO (EXECUTADO)

MATILDE MACHADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004499-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

ESTHER DROSGHIC MENDOZA SOARES (EXECUTADO)

LUIS DROSGHIC MENDOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004787-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA RODRIGUES LIMEIRA (EXECUTADO)

DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

LIZZIANE PAIM ASSUNCAO RAMOS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004790-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HENRIQUE BEGAS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004801-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LICEU KUNRATH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004808-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN AQUINO MEDEIROS DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004100-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxas Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004103-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTES FESTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PAULA BORGES SOLANO FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxas Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004108-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS BATISTA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxas Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004763-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - 19728-/RJ (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO JOSE OLIVEIRA ARCURI (RÉU)

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não 

comprovou o recolhimento das custas processuais e taxas Judiciária. 2. 

Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003562-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DOMINGUES MENDONCA BUZELLE (EXECUTADO)

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA 

(EXECUTADO)

THIAGO RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

GUSTAVO ADOLFO BUZELLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004044-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN COSTA SOARES (RÉU)

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004119-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004828-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GINO MORAES NUNES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004979-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em quinze dias contados da execução da 

liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Defiro o pedido de 

restrição judicial, no prontuário do veículo via sistema RENAJUD conforme 

Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), 

devendo os autos permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-172 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004032-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A C S MONTAGENS E TUBULACOES INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - 0012342-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Considerando a decisão proferida pela presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, por meio do expediente nº 0128168-81.2016.8.11.0000, 

determino a materialização dos presentes embargos à execução e o seu 

apensamento à ação executiva, remetendo-os oportunamente à 

conclusão. 2. Após, remetam-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas necessárias. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004995-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.T. TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

SUELI APARECIDA ALVES (RÉU)

AIRTON TELES DOS SANTOS (RÉU)

JOARI REIS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005067-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCA AUTOMOVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 
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de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005174-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - 0034607-A/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE STELLATO RODRIGUES (RÉU)

PEDRO H STELLATO RODRIGUES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001465-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - 16749-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. Sobre 

a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, bem ainda, sobre o pedido de 

reconsideração da liminar concedida, realizado pelo requerido, 

manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-7 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004207-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CERAMICA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - 0004032-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Considerando a Resolução nº 001/2015/TP que atribuiu a competência 

desta vara para processar e julgar os feitos relativos a causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, e ainda, considerando 

tratar-se de feito conexo à ação de Execução Fiscal nº 343983, remeta-se 

o presente feito à 2ª Vara de Fazenda Pública desta comarca para o seu 

regular trâmite. 2. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002728-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - 7629-/SC (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA DINA SANTIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 27.966,65 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Deverá ainda, 

recolher a diferença das custas processuais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC. 5. 

Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. 8. Às providências.. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003685-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANDRE GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente em 05 (cinco) dias, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o 
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valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias 

de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em quinze 

dias contados da execução da liminar, ainda que tenha pago a 

integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e 

requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de 

conciliação. 10. Defiro o pedido de restrição judicial, no prontuário do 

veículo via sistema RENAJUD conforme Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º 

(Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), devendo os autos permanecer em 

gabinete, até a efetivação da restrição. 11. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novel Código de Processo Civil. 12. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

13. Assim, considerando que o autor informou corretamente o valor da 

causa em sua inicial, chamo o feito à ordem para o fim de retificar a 

decisão retro no tocante à emenda à inicial, devendo a secretaria 

RETIFICAR O VALOR DA CAUSA, fazendo constar o valor de R$- 

72.286,80 (setenta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta 

centavos). 14. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar 

Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e 

Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 15. 

Expeça-se o necessário. 16. Intime-se. 17. Cumpra-se. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002012-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - 0011406-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial 

das parcelas vencidas/vincendas e exclusão/abstenção do nome do autor 

dos cadastros de restrição ao crédito interposta por ROBERTO RIBEIRO 

DE SOUZA E OUTRO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. 2. Aduz 

que pactuou com o requerido um contrato de empréstimo no valor de R$- 

648.813,66 (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e treze reais e 

sessenta e seis centavos). Todavia, alega que a instituição bancária 

apresenta valor superior ao contratado, com cobrança de taxas de juros 

extorsivas, com capitalização dos juros. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados abusivos. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 
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artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

22/03/2017, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código de 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 24. Intimem-se 

25. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005148-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRANDINHA ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO ALVES RINCON (EXECUTADO)

JESSIKA VIEIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001096-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Considerando a apreensão do bem, comunique-se o Juízo do processo 

originário, via malote digital, que deverá providenciar a intimação da 

instituição financeira para retirá-lo do local depositado, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o item 3.1.25 da CNGC. 2. 

Deixo de acolher o pedido de baixa no sistema Renajud eis que tal 

procedimento deve se dar junto ao juízo de origem. 3. Após o cumprimento 

do item acima, arquive-se com baixa definitiva – (item 3.1.25.2 da CNGC). 

4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000135-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (EXECUTADO)

EDMILSON PEREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado de avaliação dos bens indicados à penhora, e, na 

sequência, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo de 05 (cinco) 

dias. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000426-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO BENEDITO ROSA FONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Conclusão desnecessária eis que se trata de ato ordinatório já definido 

pela CNGC. 2. Defiro a expedição de mandado no endereço declinado pela 

parte. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-172 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002071-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUCIO DE JESUS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - 0009098-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Considerando a decisão proferida pela presidência do Tribunal de Justiça 

deste Estado, por meio do expediente nº 0128168-81.2016.8.11.0000, 

determino a materialização dos presentes embargos à execução e o seu 

apensamento à ação executiva, remetendo-os oportunamente à 

conclusão. 2. Após, remetam-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas necessárias. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 
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VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005560-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - 19463-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, 

promovida por MANOEL BENEDITO DA SILVA, em face de BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Aduz, a requerente, que firmara um empréstimo com a requerida no valor 

de R$- 12.8960,00, para compra de aparelho auditivo, divididos em 36 

parcelas de R$- 360,00 (trezentos e sessenta reais). 3. Assevera que 

sempre efetuou o pagamento das parcelas, antes mesmo do vencimento, 

todavia, no mês de outubro/2016 recebeu uma notificação do SPC e 

Serasa para cobrança de uma dívida no valor de R$- 11.160,00, com 

vencimento em 05/08/2016, referente ao contrato em discussão. 4. Alega, 

por fim, que a parcela cobrada, com vencimento em 05/08/2016, 

encontra-se devidamente paga, e, mesmo após manter contato com a 

requerida informando que a parcela havia sido quitada no se devido 

tempo, a ré insiste em manter a restrição em seu nome. 5. Por esta razão, 

propôs a presente demanda para que, em caráter de tutela antecipada, 

seja determinada à parte requerida que proceda à exclusão de seu nome 

no cadastro de inadimplentes. 6. Colacionou documentos. 7. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 08 . Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

c/c pedido de Tutela MANOEL BENEDITO DA SILVA MARIA DE ALMEIDA, 

em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 09. A autora, em sede 

de Inicial, pugnou pela concessão da tutela antecipada, no sentido de que 

o seu nome seja excluído dos órgãos de proteção ao crédito, em virtude 

da inexistência do débito. 10. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. 11. No caso dos autos, a probabilidade do direito se faz 

presente a vista dos comprovantes de pagamento (ID 4360001), que 

demonstram o pagamento realizado pela autora, aliados ao extrato do SPC 

(ID 4360007), onde é possível verificar a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento do débito. 12. Quanto 

ao perigo de dano, consubstancia-se em razão do perigo de dano para o 

autor em se aguardar o julgamento definitivo da ação, tendo em vista os 

efeitos da publicidade negativa em torno de seu nome, enquanto para a ré, 

na condição de credora, não haverá nenhum prejuízo com a exclusão. 13. 

De outro modo, a qualquer tempo, e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à 

parte requerida. 14. Neste esteio, diante da presença simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários tutela de 

urgência antecipada, é de ser deferida a liminar. 15. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para determinar que a 

requerida retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais). 16. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 17. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 18. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 21/03/2017, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 19. Consigne, também, que 

caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 20. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 21. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 22. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 23. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da lei 1.060/50. 24. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000365-92.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON BARROSO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO J. SAFRA 

S/A em desfavor de JEFFERSON BARROSO SILVA, com pedido liminar, 

tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Pois bem. O direito de o 

credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 3. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

4. No caso dos autos, o autor foi intimado a comprovar a mora do 

requerido, sob pena de indeferimento da inicial, uma vez que o documento 

apresentado nos autos não atingiu sua finalidade, pois foi realizada a 

notificação do requerido referente à parcela já paga. 5. Na sequência o 

autor juntou a notificação do requerido, contudo, tal notificação ocorreu no 

dia 16.08.2016, ou seja, após o ajuizamento da presente ação. 6. Com 

efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 
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desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 12. P. I. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002503-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 

expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em quinze dias contados da execução da 

liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Defiro o pedido de 

restrição judicial, no prontuário do veículo via sistema RENAJUD conforme 

Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), 

devendo os autos permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-7 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004350-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & RANDOW VIEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - 0015904-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Considerando a decisão proferida por meio do expediente nº 

0128168-81.2016.8.11.0000 da Presidência do Tribunal de Justiça deste 

Estado, determino à secretaria que providencie a distribuição e remessa 

dos presentes autos à este juízo, para o regular trâmite processual na 

forma física. 2. Após, remetam-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas necessárias. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004794-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (EXECUTADO)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (EXECUTADO)

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, promovida pelo 

credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise 

dos documentos que acompanham a inicial, percebo que o título 

apresentado pelo exequente não possui a assinatura de testemunhas, o 

que, a meu ver, retira-lhe a força de título executivo, mormente em se 

tratando de documento particular onde a lei exige a presença de duas 

testemunhas para o ato (CPC, art. 784, III). 3. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR SEM 

ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - INABILIDADE PARA APARELHAR 

AÇÃO EXECUTIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O contrato 

particular sem assinatura de duas testemunhas não tem força executiva, 

circunstância que não lhe retira a validade e eficácia, mas impede o 

manuseio da via executiva. (TJ-MS - APL: 08027450220138120018 MS 

0802745-02.2013.8.12.0018, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de 

Julgamento: 04/11/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2014). 

4. Desta feita, oportuno à instituição financeira o prazo de 15 (quinze) dias 

para que apresente o contrato com as assinaturas das respectivas 

testemunhas, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321, 

parágrafo único, CPC. 5. Intime-se. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004809-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da diligência, 
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expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com 

a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De acordo com a 

nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o requerido(a) a pagar 

a integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas) em 05 (cinco) 

dias, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, 

arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios. 8. Caso 

contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições 

competentes o registro. 9. Cientifique o requerido de que, querendo, 

poderá apresentar resposta, em quinze dias contados da execução da 

liminar, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na 

exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para 

informar acerca do interesse de conciliação. 10. Defiro o pedido de 

restrição judicial, no prontuário do veículo via sistema RENAJUD conforme 

Dec. Lei 911/69 Art. 3º, §9º (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014), 

devendo os autos permanecer em gabinete, até a efetivação da restrição. 

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novel Código de Processo Civil. 12. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 13. Expeça-se o 

necessário. 14. Intime-se. 15. Cumpra-se.. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003512-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - 0012809-A/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORNEJE LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados 

da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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