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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-261 1ª VARA CÍVEL ESP. DE FALÊNCIAS, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS DE CUIABÁ

Processo Número: 1014403-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL FERNANDES BARROS OAB - 1790-/RO (ADVOGADO)

ALINE FERNANDES BARROS OAB - 2708-/RO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-49 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1015451-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA (AUTOR)

ARLINDO PEDRO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - 11483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

Processo: Processo: 1015451-83.2016.8.11.0041 Valor causa: R$ 

89.002,45 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) AUTOR: ARLINDO PEDRO 

DE ALMEIDA, DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA RÉU: DONATONI 

ENGENHARIA LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) citada(s) : TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS FINALIDADE: CITAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES E INCERTOS da existência e do 

teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a 

seguir transcrita em resumo, bem como, para comparecerem 

acompanhadas de advogado a audiência de conciliação a realizar-se na 

Central de Conciliação no dia 20/03/2017, ás 08:00 horas, nos termos da 

decisão abaixo transcrita. RESUMO DA INICIAL: Os autores na qualidade 

de legítimos possuidores, pleiteiam neste juízo a sentença declaratória de 

usucapião, nos termos do artigo Art. 1.238, parágrafo único do Código 

Civil. Apresente demanda tem como objeto um lote de terreno urbano, 

situado do Loteamento denominado Residencial Itamarati, “Quadra 21, Lote 

05”, com área de 337,20 m2 (trezentos e trinta e sete metros e vinte 

centímetros quadrados), registrado no Cartório do 2º Ofício da Comarca 

de Cuiabá – MT, sob a matrícula nº 32.712 as fls. 215 do livro 2-DY em 

21/01/1985, cujos limites e confrontações seguem indicados na Planta 

Topográfica anexa. Conforme demonstrado, o processo em epígrafe 

segue instruído com a Planta Topográfica do imóvel, elaborada pelo 

responsável técnico ADEMIR JOSE DONATONI, CREA CAE-9702, de onde 

é possível extrair a exata localização do imóvel objeto da presente. A 

comunidade do Residencial Itamarati está consolidada há 

aproximadamente 20 (vinte) anos, não havendo os ocupantes sofrido 

qualquer tipo de contestação ou impugnação à sua posse, durante todo 

este lapso temporal, uma vez que os imóveis foram adquiridos mediante 

contrato de compra e venda firmado com a empresa loteadora 

RÉ/DONATONI Eng. LTDA. O local onde o imóvel objeto da presente 

encontra-se inserido, no loteamento executado pela empresa proprietária 

DONATONI Engenharia LTDA, conforme Mapa do aprovado pela Prefeitura 

da Cuiabá, em data de 02/01/1990, cujo partido urbanístico, indicado fora 

devidamente averbado junto à margem da matrícula do imóvel. Denota-se 

que em cumprimento ao que determina a Lei de Parcelamento de solo 

vigente à época (LEI nº 6.766/1979) a empresa loteadora se obrigou a 

destinar (doar a Prefeitura Municipal Cuiabá), áreas para abertura do 

sistema viário (ruas), bem como, área para abrigar os equipamentos 

públicos (tais a quadra que atualmente abriga a Escola Municipal), cujo 

perímetro fora excluído das áreas efetivamente loteadas. Vejamos: Área 

do Terreno: 304.267,13 m² (100%). Equipamento Comunitário: 16.889,50 

m² (5,55%). Áreas verdes: 30.426,71 m² (10,53%). Arruamento: 60.853,43 

m² (24,08%). Lotes Individuais: 197.773,63 m² (59,86%). Total de Lotes 

individuais 598 imóveis. Deste modo, o imóvel ao qual se reivindica o 

domínio (LOTE 05 QUADRA 21) é um lote individual, perfeitamente 

individualizado na matrícula do loteamento. Vale dizer que, a ocupação ao 

qual se espera declarar prescrição aquisitiva, ocorreu dentro dos 

parâmetros urbanísticos estabelecidos pela PLANTA TOPOGRAFICIA 

aprovada pela Prefeitura, local de onde e´ possível aferir a sua exata 

localização. Despacho/Decisão: [...] Intime-se o autor, na pessoa de seu 

advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a parte ré pessoalmente, bem como 

os confinantes qualificados e, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes incertos e desconhecidos (art. 259, I do CPC), 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

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

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

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

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

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Por via postal, seja intimado o representante da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município para que manifestem 

eventual interesse na causa, encaminhando-se, a cada ente, cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruíram. Dê-se ciência à 

Comissão Municipal de Assuntos Fundiários e à Comissão Estadual de 

Assuntos Fundiários da data da audiência. Intimem-se todos. 

ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. A presença pessoal da parte 

fica dispensada se constituir representante com poderes específicos para 

negociar e transigir (art. 334, §10 do CPC). A parte ré poderá apresentar 

petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que 

formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em 

que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da 

audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses 

do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). 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, Washington H. Vasconcelos, digitei. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 

2017 WASHINGTON HEDDER DE VASCONCELOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

5ª Vara Cível
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Intimação

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

Processo Número: 1024109-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - 36080-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - 0012009-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Processo n. 1024109-96.2016 Vistos. Trata-se de ação ordinária com 

pedido de antecipação de tutela de urgência ajuizada por Gramarca 

Veículos Ltda. em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico, aduzindo, em síntese que firmou contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares por adesão em 2010, Contrato 

Co-Participação Consulta nº 2823, visando a prestação de serviços 

médicos à seus colaboradores. Narra que nos anos anteriores as partes 

realizaram negociação em relação ao reajuste aplicável ao contrato. 

Entretanto, neste ano a ré de forma unilateral impôs o reajuste de 51,35%, 

sem qualquer base legal ou parâmetro contratual. Afirma, ainda, que a ré 

não lhe deu se quer tempo de negociar, já que recebeu o comunicado de 

reajuste no dia 20/12/2016 via correio eletrônico (e-mail). Assevera que 

estão presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que se reajustado no percentual estabelecido pela ré, 

inviabilizará seus associados arcar com o pagamento do reajuste, uma 

vez que excessivos e fora dos padrões econômicos que se encontra o 

País. Requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de que determine à 

ré que não aplique o percentual de 51,35% em 01/01/2017, até que as 

partes negociem novo percentual, bem como aplique para o percentual de 

9,28%, até que seja realizada a fixação de novo percentual negociado. 

Subsidiariamente, até que não seja acordado novo valor, requer seja 

aplicado o reajuste praticado pela ANS, 13,57%. A inicial veio instruída 

com os documentos de p. 30/330. É o relatório. Decido. A tutela pretendida 

pelo autor é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. 

Sobre esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas provisórias de 

urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de 

‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso 

de direito processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2016, p.584). Eis o 

que diz o art. 300 do Código de Processo Civil: “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. Em análise aos 

documentos carreados aos autos, verifico que o contrato firmado entre as 

partes se trata de “Contrato Co-Participação Consulta nº 2823” p. 61/83. 

Portanto, sobre ele não incidem as regras dos reajustes aplicados pela 

ANS. Entretanto, isto não autoriza a operadora do plano de saúde aplicar 

reajustes abusivos ao consumidor. A autora afirma que nos anos que 

antecederam as partes se reuniram para chegar a um reajuste adequado 

para ambas. No entanto, no ano de 2016 a ré a comunicou acerca do 

reajuste, definindo de forma unilateral o percentual aplicável ao contrato. O 

reajuste pretendido pela ré para o ano de 2016, no importe de 51,35%, 

possibilita trazer o desequilíbrio entre as partes e, que ultrapassa e fere 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em que pese a 

inexistência de previsão de reajustes de acordo com as normas da ANS – 

Agencia Nacional de Saúde Suplementar nos contratos coletivos, não há 

como fechar os olhos ao excessivo reajuste praticado pela ré, o que, 

repito, viola o principio da proporcionalidade e razoabilidade. Diante disso, 

resta demonstrado a probabilidade do seu direito, eis que manifesto o 

excesso de reajuste aplicado pela ré, já que, apenas por analogia, o 

percentual autorizado pela ANS nos contratos individuais para o ano de 

2016 foi de 13,57%, o que impõe o deferimento do pedido da tutela 

provisória de urgência. O perigo da demora igualmente resta demonstrado, 

eis que o desequilíbrio contratual em detrimento aos colaboradores da 

autora poderá ocorrer o não pagamento das mensalidades em dia e, 

assim, perder a qualidade de beneficiário e não usufruir do beneficio. É 

bom lembrar que nos contratos coletivos não incidem os reajustes 

autorizados pela ANS – Agencia Nacional de Saúde e sim o pactuado no 

instrumento contratual. Entretanto, as partes, especialmente a contratada 

deve sempre observar e prezar pelo equilíbrio financeiro, respeitando o 

princípio da boa-fé, bem como a normas da legislação consumerista. Ante 

o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência 

para determinar que a ré que se abstenha de aplicar o percentual de 

51,35% em 01/01/2017, utilizando para tanto o reajuste autorizado pela 

ANS – Agencia Nacional de Saúde – 13,57%, até que as partes negociem 

novo reajuste para o contrato n. 2823, no prazo de dez dias. Em 

obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 27/03/2017 às 10:00 

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 o autor para que se manifeste (art.348 do CPC). 

Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez 

que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário o aditamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 10 de janeiro de 2017. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000671-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

DOMINIO SISTEMAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000671-07.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA REQUERIDO: 

DOMINIO SISTEMAS LTDA, J. DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - 

EPP Vistos em correição. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

debito c/c indenização por danos morais com pedido de antecipação de 

tutela proposta por SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA contra 

SOMINO SISTEMA e J DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME A 

autora relata que solicitou a rescisão do contrato de “Locação de Licença 

de Uso de Software” e “Contrato de Prestação de Serviço de Conversão 

de Dados” firmado com a primeira ré, representada nesta cidade pela 

segunda ré, em razão de não terem sido prestados os serviços 

contratados. No entanto, mesmo tendo ocorrido a rescisão, a ré insiste na 

cobrança de valores referentes aos últimos meses do contrato, com 

vencimento em 10/10/2016 e 10/11/2016, além da multa indenizatória no 

valor de R$ 3.896,00. Discorre que a rescisão do contrato se deu em 

razão da não implantação e implementação do sistema contratado, sendo 

indevida, ilegítima e ilegal as cobranças questionadas. Requer a 

procedência da ação para a declaração de nulidade das cobranças, com 

a condenação das rés pelos danos materiais e morais sofridos. Pugna 

ainda pela concessão da tutela de evidência para impedir que as rés 

promovam qualquer ato de cobrança das dividas questionadas, bem como 

negativar seu nome. É o relatório. Decido. A autora formulou na inicial 

pedido de tutela de evidência, fundada no artigo 311, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Como é cediço, no dia 18 de março de 2015 

entrou em vigor a Lei n. 13.105/2015, que alterou as regras de processo 

civil. De acordo com a atual sistemática processual (Lei n. 13.105/2015), 

não existe mais o instituto da antecipação de tutela, mas sim da tutela 

provisória (art. 294 do NCPC), a qual estabelece a possibilidade de 

concessão provisória do direito, sempre que restar demonstrada a 

urgência ou evidência: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 
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urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental.” Assim, a pretensão almejada pela autora diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de evidência, eis que 

busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário com fundamento no artigo 

311, inciso IV, do novo Código de Processo Civil. Para a concessão do 

pedido formulado, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos. 

Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.“ Logo, para a concessão 

da tutela provisória de evidência requerida, faz-se necessário que a 

petição inicial esteja instruída com prova documental que demonstre de 

forma suficiente os fatos constitutivos do direito do autor e que o réu, por 

oferecimento da defesa, não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável. Da dicção do inciso IV do art. 311 do CPC se conclui que não é 

possível a apreciação e deferimento liminar da tutela de evidência antes da 

formação do contraditório. E para corroborar tal conclusão, dispõe o 

paragrafo único do art. 311 do CPC: “Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente”. Sobre o assunto: “Por fim, o paragrafo 

único encerra um ponto importante: só é permitido ao juiz decidir 

liminarmente a tutela de evidência, ou seja, no inicio do processo, antes da 

apresentação de contestação, nas hipóteses previstas nos incisos II e III, 

vale dizer, quando houver prova exclusivamente documental apresentada 

pelo autor, acompanhada de tese firmada em casos repetitivos ou súmula 

vinculante, ou quando se tratar de pedido reipersecutório, fundado em 

prova documental do contrato de depósito” (Primeiros Comentários ao 

Novo Código de Processo Civil, coordenação Teresa Arruda Alvim 

Wambier, 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 523). Posto 

isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Em atenção ao 

disposto no art.334 e §§ do NCPC, designo o dia 03/04/2017 às 10J0 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se a autora, na pessoa de 

seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos 

do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de janeiro de 2017. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1018408-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - 0010121-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MAICON DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018408-57.2016.8.11.0041 

AUTOR: MONICA FAVA RÉU: JANDERSON MAICON DE CAMPOS Vistos 

em correição. Diante dos documentos juntados, defiro a justiça gratuita à 

autora. Em atenção ao que determina o art.334 e §§ do NCPC., designo o 

dia 10/04/2017, às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, 

localizada neste Fórum. Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, 

para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º 

do CPC. Cite-se e intime-se o réu para a audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

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

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

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

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

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

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

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 27 de janeiro de 2017 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001975-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GFV TRANSPORTES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PRUINELLI OAB - 85051-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERATO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001975-41.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GFV TRANSPORTES - EIRELI - ME REQUERIDO: CERATO 

LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, PRODUCAMPO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos em correição. Em atenção ao que 

determina o art.334 e §§ do NCPC., designo o dia 10/04/2017, às 10:30 

horas para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se o réu para a audiência de conciliação, respeitando a 

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

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

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

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

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

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

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

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

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

para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 30 de janeiro de 2017 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003762-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

LUANN GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS (AUTOR)

ERCY ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

JOANICE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - 0022161-A/MT (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - 0007174-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI (RÉU)

ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI (RÉU)

ANA MARIA GUEDES ZOLI (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Os requerentes alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, formulam requerimento de gratuidade da 

Justiça, sem contudo, anexar aos autos os documentos probatórios 

necessários para análise do pedido. Desse modo, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2 do CPC/2015, intimem-se os requerentes, via DJE, 

por seus patronos, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem a 

petição inicial, demonstrando que fazem jus ao benefício da gratuidade, 

anexando no feito os comprovantes de Renda (cópia da CTPS, holerite ou 

última declaração de imposto de renda, etc.), sob pena de indeferimento 

do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1003587-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - 0013744-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, formula requerimento de gratuidade 

da Justiça, sem contudo, anexar aos autos o documento probatório 

necessário para análise do pedido. Desse modo, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2 do CPC/2015, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no 

feito comprovante de Renda (cópia da CTPS, holerite ou última declaração 

de imposto de renda, etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003297-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - 273843-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Sabemos que as custas dos 

processos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Dessa forma, diante 

da inexistência de pedido de gratuidade nos autos, intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a Guia de custas, acompanhada de comprovação do 

respectivo recolhimento, na forma disposta no artigo 2º, do referido 

Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-40 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1003391-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - 20891-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLYRA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Monitória, distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Sabendo que as custas dos 

processos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Assim, diante da 

inexistência de pedido de gratuidade nos autos, intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a Guia de custas, acompanhada de comprovação do 

respectivo recolhimento, na forma disposta no artigo 2º, do referido 

Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003497-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - 273843-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização distribuída sem o devido 

recolhimento das custas processuais. Sabemos que as custas dos 

processos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Dessa forma, diante 

da inexistência de pedido de gratuidade nos autos, intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a Guia de custas, acompanhada de comprovação do 

respectivo recolhimento, na forma disposta no artigo 2º, do referido 

Provimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1003509-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MIGUEL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 996316/2/2017 Página 6 de 40



319 do CPC, e precisa ser adequado. Recentemente foi julgado 

03/09/2014, pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto Barroso, 

modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela 

Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

de modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

exigida, porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não 

atendido. Dessa forma, a cópia do requerimento administrativo constitui 

requisito essencial para o ingresso da demanda judicial de Cobrança do 

Seguro DPVAT. E, não havendo demonstração de requerimento pleiteado 

na via administrativa, inexiste razão para a parte postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. No presente caso, a parte requerente ainda 

deixou de fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência. Ante ao 

exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a cópia 

do requerimento administrativo protocolado junto a seguradora, bem como, 

para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito 

o documento probatório hábil (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou 

última declaração de imposto de renda). Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1003522-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SILVA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

- DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. Recentemente foi julgado 

03/09/2014, pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, no qual, o eminente Ministro Roberto Barroso, 

modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela 

Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

de modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

exigida, porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não 

atendido. Dessa forma, a cópia do requerimento administrativo constitui 

requisito essencial para o ingresso da demanda judicial de Cobrança do 

Seguro DPVAT. E, não havendo demonstração de requerimento pleiteado 

na via administrativa, inexiste razão para a parte postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. No presente caso, a parte requerente ainda 

deixou de fazer prova nos autos da alegada hipossuficiência. Ante ao 

exposto, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a cópia 

do requerimento administrativo protocolado junto a seguradora, bem como, 

para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando ao feito 

o documento probatório hábil (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou 

última declaração de imposto de renda). Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1003572-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - 15367-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BRASIL BARRETO FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Trata-se de ação de Usucapião Ordinário distribuído 

desacompanhado de documentos e informações necessárias, e precisa 

ser adequado, por não constar no pedido inicial: · O nome, qualificação e 

endereço da pessoa que deve figurar no polo passivo da presente 

demanda; · A prova da alegada carência econômica, ou o recolhimento 

das custas; · A Certidão Negativa de Ação Possessória em relação ao 

imóvel usucapiendo, · A certidão de comprovação de que o requerente 

não é possuidor de qualquer outro imóvel, seja este rural ou urbano; · A 

indicação de nome qualificação e endereços individualizados dos quatro 

confinantes para serem citados. Diante do exposto, intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo para os autos os documentos e as 

informações acima elencados, para posterior prosseguimento. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

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

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-32 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1002040-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - 0008637-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do NCPC, com relação ao 

preenchimento dos requisitos do artigo 335 do Código Civil, inclusive no 

que se refere as diligências para localização do endereço credor (por se 

tratar de pessoa jurídica), bem ainda para esclarecer se a consignação 

refere-se a título protestado. No mesmo ato, deverá o Requerente juntar 

aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, holerite, CTPS, etc.), sob pena 

de indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003691-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILON SOUSA TOLDA (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, formula requerimento de gratuidade 

da Justiça, sem contudo, anexar aos autos o documento probatório 

necessário para análise do pedido. Desse modo, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2 do CPC/2015, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no 

feito comprovante de Renda (cópia da CTPS, holerite ou última declaração 

de imposto de renda, etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003757-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VINICIUS FONTANELI (AUTOR)
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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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT, evidencia-se que ouve a postulação administrativa, 

com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

onde a parte requerente, formula requerimento para concessão de justiça 

gratuita, demonstrando nos autos, que não possui condições financeiras 

para arcar com os encargos processuais. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas - § 3º do artigo 99 do 

NCPC. Anotem-se. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Junho de 2017, as 

10h:45mn, para realização da audiência de conciliação, que será realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003749-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FIGUEIREDO DE CAMPOS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT, evidencia-se que ouve a postulação administrativa, 

com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

onde a parte requerente, formula requerimento para concessão de justiça 

gratuita, demonstrando nos autos, que não possui condições financeiras 

para arcar com os encargos processuais. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas - § 3º do artigo 99 do 

NCPC. Anotem-se. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Junho de 2017, as 

10h:45mn, para realização da audiência de conciliação, que será realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003734-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA NASCIMENTO (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT, evidencia-se que ouve a postulação administrativa, 

com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

onde a parte requerente, formula requerimento para concessão de justiça 

gratuita, demonstrando nos autos, que não possui condições financeiras 

para arcar com os encargos processuais. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas - § 3º do artigo 99 do 

NCPC. Anotem-se. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Junho de 2017, as 

10h:45mn, para realização da audiência de conciliação, que será realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003715-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT, evidencia-se que ouve a postulação administrativa, 

com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, 

onde a parte requerente, formula requerimento para concessão de justiça 

gratuita, demonstrando nos autos, que não possui condições financeiras 

para arcar com os encargos processuais. Isto posto, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas - § 3º do artigo 99 do 

NCPC. Anotem-se. Fundamentado no que dispõe o artigo 334 do novo 

Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Junho de 2017, as 

10h:45mn, para realização da audiência de conciliação, que será realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003764-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - 8428-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1003764-75.2017.8.11.0041 VISTOS, Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C DANOS MORAIS, aventada por MARIA JOSÉ DA 

SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A na qual a parte autora se insurge contra a cobrança de 

valores decorrentes da “revisão de faturamento” onde supostamente foi 

constatada uma irregularidade no medidor de energia elétrica, que alega 

não ter sido de sua responsabilidade. Lastreada nessa narrativa, requer a 

concessão da liminar para determinar a suspensão da quantia de R$ 

3.086,03 (três mil e oitenta e seis reais e três centavos) até o deslinde do 

feito, bem ainda seja a ré compelida a se abster de efetuar o corte no 

fornecimento dos serviços. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento 

da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Novo Código de Processo Civil. A par disso, considerando que na 
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hipótese não se está discutindo a energia ordinariamente fornecida, e o 

débito impugnado é decorrente de suposto consumo não faturado em vista 

de alegadas distorções no medidor, afigura-se indevida a forma coercitiva 

do corte de energia. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia 

pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em 

dia suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou o defeito no aparelho 

medidor, e mais ainda, quanto à forma de apuração do valor da 

“recuperação do consumo”. Igualmente, em se tratando de débito 

decorrente de diferença de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou entendimento no sentido que o corte de energia por falta de 

pagamento de faturas eventuais seria inadmissível: “ADMINISTRATIVO - 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR 

- DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO - ILEGALIDADE DO CORTE 

-CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR - PRECEDENTES. 1. Discute-se, 

na presente controvérsia, da possibilidade de corte no fornecimento de 

energia elétrica, em face de dívida decorrente de diferenças de consumo 

que geraram a fiscalização, e a constatação unilateral de irregularidades 

no aparelho de medição. 2. Há ilegalidade na interrupção no fornecimento 

de energia elétrica nos casos de dívidas contestadas em Juízo - 

decorrentes de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica 

-, uma vez que o corte configura constrangimento ao consumidor que 

procura discutir no Judiciário débito que considera indevido. Precedentes. 

3. Para solucionar tal controvérsia existem meios ordinários de cobrança, 

razão pela qual a interrupção do serviço implica infringência ao disposto 

no art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso especial 

provido (REsp 708.176 / RS, Rei. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 

DJ 31/08/2007 p. 220) 5. Precedentes desta Corte Superior (REsps nºs 

756591/DF, DJ de 18/05/06; 772486/RS, DJ de 06/03/06; e 772781/RS, DJ 

de 10/1005, dentre outros)”. Da mesma forma, o perigo de dano e de 

causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução pela 

parte Requerente, para fins de concessão da medida liminar, porquanto 

não há perigo de irreversibilidade uma vez que o débito ora questionado 

se eventualmente existente poderá ser recebido pela concessionária 

amigavelmente ou através da devida ação judicial. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300 do NCPC, DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida SUSPENDA 

a cobrança dos valores referentes a RECUPERAÇÃO DE CONSUMO da 

unidade consumidora n. 6/1368388-3, no importe de R$ 3.086,03 (três mil e 

oitenta e seis reais e três centavos), bem como se ABSTENHA de incluir 

os dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que 

concerne ao débito ora discutido, até ulterior deliberação, assim como se 

ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA o 

fornecimento dos serviços na unidade consumidora da parte Autora, no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 – CDC), além de recair em multa POR HORA que fixo em 

R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento desta decisum. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, inclusive, para comparecer à 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada no 

dia 22 de MAIO de 2017, às 12H30, no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Com fulcro no art. 98 NCPC, presumo como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, concedo-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Fica a parte Requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1004089-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - 12732-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, formula requerimento de gratuidade 

da Justiça, sem contudo, anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do 

CPC/2015, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito comprovante de 

Renda (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda, 

etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003970-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - 12732-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, formula requerimento de gratuidade 

da Justiça, sem contudo, anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do 

CPC/2015, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito comprovante de 

Renda (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda, 

etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - 0013356-A/MT 

(ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - 20237-O/MT (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - 21325-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - 0017298-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar que a requerida deixou 

de cumpri a decisão liminar proferida no identificador ID nº 4371043, 

requerendo a aplicação da multa. No novo ordenamento jurídico, as 

decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, 

passou a ser reconhecido como titulo executivo Judicial, de acordo com o 

que disciplina o artigo 515, inciso I do NCPC. No caso, a multa requerida 

pela autora já se encontra aplicada na decisão proferida no identificador ID 

nº 4371043, dessa forma, havendo descumprimento da obrigação, cabe a 

requerente promover a devida execução nos moldes estipuladas pelo 

artigo 524. Isto posto, intime-se a parte requerente para querendo 

impugnar a contestação apresentada (ID 4761108), no prazo legal, sob 

pena de preclusão. Intime-se a requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022532-83.2016.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 996316/2/2017 Página 9 de 40



Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL WASSEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - 0013356-A/MT 

(ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - 21325-O/MT (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - 20237-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - 0017298-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos informar que a requerida deixou 

de cumpri a decisão liminar proferida no identificador ID nº 4371043, 

requerendo a aplicação da multa. No novo ordenamento jurídico, as 

decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, 

passou a ser reconhecido como titulo executivo Judicial, de acordo com o 

que disciplina o artigo 515, inciso I do NCPC. No caso, a multa requerida 

pela autora já se encontra aplicada na decisão proferida no identificador ID 

nº 4371043, dessa forma, havendo descumprimento da obrigação, cabe a 

requerente promover a devida execução nos moldes estipuladas pelo 

artigo 524. Isto posto, intime-se a parte requerente para querendo 

impugnar a contestação apresentada (ID 4761108), no prazo legal, sob 

pena de preclusão. Intime-se a requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003957-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES PROFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - 12732-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente alegando falta de condições financeira para 

arcar com as despesas processuais, formula requerimento de gratuidade 

da Justiça, sem contudo, anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do 

CPC/2015, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que 

faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito comprovante de 

Renda (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda, 

etc.), sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1003912-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARTINS RIBEIRO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - 16206-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS 76769208172 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Intimação da parte autora para juntar aos autos o comprovante de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado expedido.

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

Processo Número: 1004065-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR)

BYANCA TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR)

LETICIA APARECIDA TEIXEIRA 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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Os requerentes alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, formulam requerimento de gratuidade da 

Justiça, todavia, deixaram de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. O entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que se 

os autores são dependentes de seus genitores, os beneficios da justiça 

gratuita devem ser analisados de acordo com a renda de seus 

provedores. Desse modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do 

CPC/2015, intimem-se os requerentes, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os 

autos a documentação probatória da renda da genitora demonstrando que 

fazem jus ao benefício da gratuidade, anexando (cópia da última 

declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento do benefício, 

ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

inicial (art. 290, parágrafo único). Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000130-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PINTO DA SILVA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - 0021521-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000130-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSIANE PINTO DA SILVA CONCEICAO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Claudeth Fernandes dos Santos contra Energisa – 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Aponta a parte autora que 

recebeu uma fatura com vencimento no mês de Setembro/2016, no valor 

de R$ 543,45 ( quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco 

centavos ), valor este inerente a recuperação de consumo. Pretende a 

parte autora a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada 

restabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora indicada 

na inicial, bem como seja retirado seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito no que se refere o débito debatido. DECIDO. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por não ser permitido à parte ré utilizar-se da interrupção de 

serviço essencial para ver quitados débitos pretéritos decorrentes de 

falha no equipamento medidor, havendo para tanto medidas legais que não 

ferem o direito do consumidor. O perigo de dano exsurge da possibilidade 

de suspender o serviço essencial da parte reclamante, e ainda os 

evidentes prejuízos econômicos causados pela negativação do nome da 

parte autora junto aos serviços de proteção ao crédito. Na hipótese 

apresentada na presente reclamação há orientação da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso no sentido da impossibilidade de 
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suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR 

CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO 

ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE 

PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. 

CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. É exigível o débito de energia elétrica consumida e não 

medida em razão de não-explicada alteração em seu padrão de consumo. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo 

não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. 

Situação verificada na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, 

tal como o de fornecimento de energia elétrica aos usuários 

consumidores, em face do preceito contido no art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. 4. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento como 

meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o 

suposto devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. 

Precedentes. 5. Verificado o corte indevido, ficando o estabelecimento 

profissional da autora sem energia elétrica por três dias, situação que lhe 

causou sérios incômodos, é de se reconhecer a ocorrência de dano 

moral. (RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS 

SANTOS REIS, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, 

Data da publicação no DJE 04/11/2010). Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/ 2154978-7, em relação à 

recuperação de consumo não faturado, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Determino, ainda, que a parte ré RETIRE, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o nome da parte autora dos serviços de restrição creditícia no que 

se refere ao débito de R$ 543,45 (quinhentos e quarenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos), com vencimento em 25/11/2016, sendo este 

valor correspondente à recuperação de consumo não faturado. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

21/02/2017, às 08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça com fundamento no art. 

98 do CPC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como 

mandado, devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de janeiro de 2017. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021600-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO LUCAS MILANO OAB - 24580-/PR (ADVOGADO)

MARIANA ALMEIDA KATO OAB - 66346-/PR (ADVOGADO)

FABIANE TESSARI LIMA DA SILVA OAB - 50498-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021600-95.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

EXECUTADO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA, GLOBAL ENERGIA 

ELETRICA S/A Vistos etc. Cite–se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000383-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA SARKIS MOOR SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - 10151-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (REQUERIDO)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000383-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RODRIGO SARKIS MOOR SANTOS, PRISCILA SILVA 

SARKIS MOOR SANTOS REQUERIDO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A, 

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que os autores pugnam pelo 

pagamento das custas ao final do processo. Desse modo, havendo 
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indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita momentânea, caso do processo em exame, o deferimento 

do pedido de pagamento de custas ao final é medida que se impõe. A 

jurisprudência, em caso análogo deferiu o recolhimento de custas judiciais 

ao final do processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

POSSIBILIDADE DE RECOLHER AS CUSTAS AO FINAL. 1. A gratuidade é 

exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido 

àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal, não 

merecendo acolhida o pleito quando não comprovada a hipossuficiência 

da parte. 2. Havendo situação momentânea de carência de liquidez no 

processo, é cabível deferir o recolhimento das custas ao final. Recurso 

provido. (Agravo de Instrumento Nº 70057178402, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 28/10/2013)(TJ-RS - AI: 70057178402 RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 

28/10/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 30/10/2013). Dessa forma, DEFIRO o pedido para o pagamento de 

custas ao final do processo postulado pela requerente, pois vislumbro a 

falta de condições financeira para arcar com as custas do processo no 

presente momento, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de 

sua família. Adiante, preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/03/2017 às 10h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Embora a manifestação de desinteresse do autor, a audiência 

somente não será realizada se todas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (CPC, art. 334, § 

4º, I), cabendo à parte ré, se o caso, indicar seu desinteresse por meio de 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). Ressalvada a hipótese de 

oportuna manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Realizada a audiência e não havendo autocomposição, o prazo 

para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (CPC, 

art. 335, I). Em havendo oportuna manifestação de desinteresse por parte 

de todos os réus, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início, para cada um dos réus, a partir da data de 

apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (CPC, 

art. 335, II). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1023719-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

ADRIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - 21842-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PIONEIRO (REQUERIDO)

RAYREN LEITE GALENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1023719-29.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANO DE SOUZA FILHO, ADRIANO DE SOUZA 

REQUERIDO: SUPERMERCADO PIONEIRO, RAYREN LEITE GALENO Vistos 

etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Tendo a parte autora manifestado 

interesse na realização de audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII 

do CPC) e preenchidos os requisitos legais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 28/03/2017, às 09h30min, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1002083-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002083-70.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: CAB 

CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E 

ESGOTO Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional Contratual com 

Consignação em Pagamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de CAB CUIABÁ S/A- CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, devidamente 

qualificados nos autos. A autora relata que é consumidora dos serviços 

fornecidos pela demandada por meio da matrícula 502355-6 e que, até 

setembro/2015, o bairro onde reside não possuía hidrômetros, época em 

que residia com mais duas pessoas no imóvel. Afirma que a fatura 

referente a 12/2015 registrou o consumo de 59m³ e posteriormente foi 

corrigido para 21m³. Segue narrando que, a fatura do mês 03/2016 o 

consumo cobrado foi de 29m³, arguindo que não reflete ao seu real 

consumo, que era equivalente a 13m³. Aduz que, registrou reclamação 

junto ao Procon-MT, de modo que a demandada alegou que não há 

nenhuma irregularidade, sugerindo uma vistoria nas instalações 

hidráulicas. Explana que, desde o mês 06/2016 reside sozinha no imóvel, 

no entanto, os valores cobrados pela requerida chegou a registrar o 

importe de 40m³. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela 

para que a requerida reestabeleça o fornecimento do serviço, 

readequação das faturas para 11m³ e consignação em pagamento dos 

meses 05,07,08,09,10,11 de 2016 . É o Relatório. Decido. Conforme 

consignado cuida-se Ação Revisional Contratual com Consignação em 

Pagamento c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS em desfavor de CAB CUIABÁ S/A- 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. Sobre o instituto da tutela antecipada, o 

art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 996316/2/2017 Página 12 de 40



limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo 

tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Não obstante a necessidade de transparência 

nas informações prestadas ao consumidor há também que destacar a 

essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do art. 22 do 

referido diploma: “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”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto 

aos documentos apresentados são capazes de embasar o convencimento 

da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e a demonstração do perigo de dano, caso seja tardia a entrega da 

prestação jurisdicional, mormente a relevância do bem tutelado por ser um 

serviço indispensável. Ademais, observa-se não haver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará 

nenhum prejuízo à empresa requerida. No tocante ao pleito para que seja 

determinado a readequação das faturas subsequentes para 11m³, 

consigno que tal pedido somente será apreciado por ocasião de sentença, 

posto se tratar de matéria que necessita de maior dilação probatória. 

Quanto a inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a 

requerida reestabeleça, no prazo de 24 horas, o fornecimento de água no 

imóvel de matricula nº 502355-6, se o corte ocorreu em razão dos débitos 

discutidos nessa demanda, mediante o depósito judicial do valor que a 

parte autora reputa ser devido nas faturas em atraso. INTIME-SE a parte 

autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 dias, sob pena de 

revogação da medida antecipatória concedida. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do ônus da prova, cabendo a 

requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 11/04/2017 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021001-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ARAGAO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maurício Sales Ferreira de Moraes (ADVOGADO)

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 0014843-A/MT 

(ADVOGADO)

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - 0008655-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021001-59.2016.8.11.0041 

AUTOR: ADEMIR ARAGAO COSTA RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/03/2017 às 11:15 horas, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 
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parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022684-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - 0012790-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022684-34.2016.8.11.0041 

AUTOR: MAXWELL DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 29/03/2017 às 11:15 horas, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022699-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO ALVES DE JESUS (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):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022699-03.2016.8.11.0041 

AUTOR: RONIVALDO ALVES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 29/03/2017 às 11:15 horas, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1001882-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DA SILVA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - 6605-O/MT (ADVOGADO)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - 0017277-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001882-78.2017.8.11.0041 

AUTOR: JANAINA DA SILVA XAVIER RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A., RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Estabelece o Artigo 5º da Constituição Federal em seu o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” Sobre o 

assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 

1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial”, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 996316/2/2017 Página 14 de 40



perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1002357-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA ANDRADE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETI REGINA ANDRADE DE GOIS OAB - 018.566.391-50 

(REPRESENTANTE)

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - 12159-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

TAM S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juízo. Processo: 1002357-34.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: JULIA ANDRADE QUEIROZ REPRESENTANTE: MARIZETI 

REGINA ANDRADE DE GOIS ADVOGADO: MONICA CRISTINA PEREIRA 

DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: TAM S/A., CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1000700-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DEONIZIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - 22355-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juízo. Processo: 1000700-57.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.500.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIO CESAR DEONIZIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000866-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - 6945-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juízo. Processo: 1000866-89.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

5.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: EDELCIO RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO: HUMBERTO 

AFFONSO DEL NERY Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1000898-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI MANOEL ROLING DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - 6945-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juízo. Processo: 1000898-94.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

7.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: EDINEI MANOEL ROLING DA SILVA ADVOGADO: 

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1000941-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DA SILVA LAVIOLA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 
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de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juízo. Processo: 1000941-31.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: JUNIOR DA SILVA LAVIOLA ADVOGADO: Rodrigo 

Brandão Correa Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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: 1001184-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATERSON LAZARO CARVALHO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

de decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juízo. Processo: 1001184-72.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte 

Autora: AUTOR: WATERSON LAZARO CARVALHO ADVOGADO: GISELY 

RODRIGUES MACHADO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A)

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-183 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1001049-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECLAIR DIAVAN (REQUERENTE)

DANIELA CAROLINA DIAVAN (REQUERENTE)

LAURO DIAVAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - 207681-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - 237773-/SP 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1001049-60.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Tutela Provisória de 

Urgência Antecedente ajuizada por Lauro Diavan Neto em desfavor do 

Banco Santander do Brasil S/A, com pedido de tutela de urgência, para 

que seja determinada a suspensão da mora vinculada aos contratos nº 

IX440700600488330134,IX440700600488500134,IX440700600518080134,

IX440700600487970134,DG004407003300079,IX440700600711070134, 

DG00440700300060, DE04407010000112,  CB176700300119 , 

CPR2015/00004289 até o julgamento da demanda. Narra a parte autora 

que emitiu para a instituição financeira requerida três cédulas de crédito 

bancário, duas cédulas de produtos rurais e contratos de alienação 

fiduciária com o objetivo de captar recursos para o custeio da safra, 

mediante a aquisição de maquinários. Aduz que por motivos alheios a 

vontade do autor, ocorreu a diminuição do faturamento da safra de 

2015/2016, motivo pelo qual foi tentada a negociação da parcela ou da 

dívida junto ao requerido, todavia, não logrou êxito. Informa que 

encaminhou pedido ao requerido, solicitando a prorrogação ou 

repactuação do saldo dos contratos, todavia, obteve resposta de que o 

banco não estaria autorizado a prorrogar o contrato, tendo em vista o não 

preenchimento dos requisitos necessários. Acrescenta que há previsão 

de normas que implicam na possibilidade de prorrogação para os 

investimentos e de refinanciamento do custeio em caso de 

calamidade/emergência, bem como que a requerida ingressou com ação 

de busca e apreensão de um dos maquinários em razão do não 

pagamento das parcelas devidas. Em razão dos fatos, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão 

da mora vinculada e consequentemente qualquer ação de busca e 

apreensão com relação aos contratos discutidos nos autos, salientando 

que são muitos os maquinários, e a sua apreensão certamente iria frustrar 

a colheita que esta prestes a se iniciar. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Dispõe o art. 303, do Código de Processo Civil: Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento de tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, informa a parte autora que formalizou 

inúmeros contratos junto à instituição financeira requerida, para o custeio 

das despesas decorrentes com a safra, todavia, por motivos alheios a 

vontade do autor e diante da decretação do estado de emergência, 

quedou-se em mora com o requerido. Em razão do ocorrido, solicitou a 

prorrogação ou a repactuação do saldo dos contratos, o que foi negado 

inúmeras vezes. Diante do exposto, pugna pela concessão da tutela de 

urgência em caráter antecedente, para que determinada a suspensão da 

mora vinculada aos contratos até o julgamento da demanda. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o autor formalizou inúmeros 

contratos de crédito rural com a requerida para o custeio da safra, 

todavia, não obteve êxito em realizar os pagamentos dos valores devidos, 

diante da diminuição do faturamento da safra de 2015/2016. Conforme 

observado nas resoluções 4.519/2016 e 4.545/2016 do Banco Central do 

Brasil, é autorizada a renegociação de operações de crédito rural de 

custeio e investimentos contratados por produtores rurais que restaram 

prejudicados em decorrência de motivos alheios. O autor acostou aos 

autos a Portaria nº 199 de 18 de novembro de 2016 do Ministério da 

Integração Nacional, que reconheceu situação de emergência em 

determinadas áreas, incluindo área onde se localiza o imóvel do autor. Do 

mesmo modo, o Governo do Estado de Mato Grosso homologou por meio 

do Decreto nº 729 de 21 de outubro de 2016, a situação de emergência no 

município de Santa Cruz do Xingu/MT, onde se situa o imóvel. Assim, 

considerando que a renegociação de dívida depende da comprovação da 

decretação de estado de calamidade pública ou emergência, verifica-se 

que, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos para a 

concessão do benefício de renegociação do débito. Há de se ressaltar 

que o autor ofereceu em garantia as áreas objeto de hipoteca dos 

contratos em questão. Dessa forma, constata-se o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o autor 

encontra-se em mora com a instituição financeira requerida, bem como 

que a mesma estaria em vias de demandar judicialmente a busca e 

apreensão dos maquinários agrícolas a poucos dias do início da colheita. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido, MEDIANTE CAUÇÃO a ser 

apresentada/formalizada no prazo de 05 (cinco) dias, salientando que 

essa caução deve incidir sobre as áreas objeto de hipoteca dos contratos 

firmados, e determino a suspensão da mora vinculada aos contratos nº 

IX440700600488330134,IX440700600488500134,IX440700600518080134,

IX440700600487970134,DG004407003300079, IX440700600711070134, 

DG00440700300060, DE04407010000112,  CB176700300119 , 

CPR2015/00004289 e qualquer ação de busca e apreensão, até o 

julgamento da demanda, sob pena de aplicação das medidas necessárias 

para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, nos termos do art. 303, § 1º, do Código de Processo Civil, 

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

petição inicial, adequando às especificações do art. 319, do mesmo 

diploma legal, bem como proceder a juntada de novos documentos e a 

confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito (art. 303, § 2º, do CPC). Designo audiência de 

conciliação para o dia 13/06/2017, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 
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audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Em caso de recurso 

interposto pela parte requerida, nos termos do art. 6º, 378 e 1.018, do 

Código de Processo Civil, a mesma deverá comunicar a este juízo de sua 

interposição, para evitar a estabilidade determinada no art. 304, do mesmo 

diploma legal. Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1013075-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL RODRIGUES DA SILVA (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 dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. SEDE DO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-157 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022549-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - 0006120-A/MT (ADVOGADO)

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - 0011247-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (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. 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: 1024110-81.2016.8.11.0041

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:

JORGE ALEXANDRE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

DAIANNE BASTOS CAMPOS (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 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: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (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: 1020983-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - 14738-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A liminar foi 

concedida. A parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando 

o depósito nos autos, sendo revogada a liminar e o autor não impugnou o 

depósito. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente do contrato firmado entre as partes e 

anunciado na inicial. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos e o autor concordou com valor. Assim, 

com o depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato 

firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do 

débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo 

autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos. 

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro 

satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que 

determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato 

anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição 

judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 
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de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.17

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (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 à 

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: ( )

Intimação Classe: CNJ-228 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1024000-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - 20639-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - 0042277-A/PR 

(ADVOGADO)

RAFAEL DE PAULA SIRIGATTI OAB - 42271-/PR (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Em face 

da indicação dos Correios no envelope de correspondência devolvida, 

faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos autos, no 

prazo legal. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 22341-02.2009.811.0041 cód.386580

ESPÉCIE: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

PARTE RÉ: REGINALDO ALVES DOS SANTOS

CITANDO(A, S): Reginaldo Alves dos Santos, Cpf: 73010154291

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/07/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 6.382,38

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

para, no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste editaI, 1. 

ENTREGAR a(s) coisa(s) objeto do pedido, depositando-a(s) em juízo ou 

consignando o equivalente em dinheiro, sob pena de multa; ou 2. 

RESPONDER a ação, querendo.

DESPACHO: Vistos, etc. Cite-se por edital como postulado nos autos. 

Cumpra-se.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 2017.

Eva Luiza de Faria Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

  

 

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1024073-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINETE GONCALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º NCPC “: Art, 1° DETERMINAR que a parte junte aos autos 

do processo em que será efetuada a diligencie a guia devidamente paga. 

Art, 2° DETEMINAR que no perlodo de transição a parte continue juntando 

o original do comprovante do depósito aos autos do processo em que será 

efetuada a diligência, nos termos do artigo 649 da CNGC. Art, 3° 

DETERMINAR que os Gestores das Secretarias Judiciárias encaminhe o 

mandado para a Central de Mandados acompanhado da Gula de 

recolhimento elou depósito do numerário destinado à diligencia do Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017565-92.2016.8.11.0041

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:

U F CASSIANO - ME (EXECUTADO)

UBALDO FERNANDES CASSIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do 

depósito da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC “: Art, 1° DETERMINAR que a parte junte 

aos autos do processo em que será efetuada a diligencie a guia 
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devidamente paga. Art, 2° DETEMINAR que no perlodo de transição a parte 

continue juntando o original do comprovante do depósito aos autos do 

processo em que será efetuada a diligência, nos termos do artigo 649 da 

CNGC. Art, 3° DETERMINAR que os Gestores das Secretarias Judiciárias 

encaminhe o mandado para a Central de Mandados acompanhado da Gula 

de recolhimento elou depósito do numerário destinado à diligencia do 

Oficial de Justiça .”

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1001089-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA CUNHA FILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001089-42.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIZABETH DA CUNHA FILHA RÉU: 

BANCO PAN S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça postulado pela autora, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Diante do pedido da 

parte autora, vindo na exordial, bem ainda, tendo em vista as inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de 

terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu 

artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 

16/03/2017 às 15:00 horas, para tentativa de conciliação nos presentes 

autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas de 

proposta de solução amigável. E para tanto, intimem-se as partes. 

M/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1002747-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN ARAUJO RIOS (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:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1002747-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SUELEN ARAUJO RIOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos 

etc. I – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça postulado pela 

autora, 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). Diante do pedido da parte autora, vindo na exordial, bem ainda, 

tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que 

determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 16/03/2017 às 16:30 horas, para tentativa de 

conciliação nos presentes autos, devendo as partes, comparecerem à 

audiência munidas de proposta de solução amigável. E para tanto, 

intimem-se as partes e seus patronos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 02 de fevereiro de 2017. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Varas Especializadas de Família e Sucessões

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1420 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018420-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (REPRESENTANTE)

E. D. M. A. M. (REPRESENTADO)

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: 

1018420-71.2016.8.11.0041 AUTOR:Nome: HAMILTO MONTANIA 
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Endereço: Rua Santo Expedito, 1223, Vitória Regia, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 REQUERIDO:Nome: IRINITA JULIANA DA SILVA Endereço: RUA 

ALMIRANTE PEDRO ÁLVARES CABRAL, 97, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-210 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da DEFENORIA 

PÚBLICA DE MT, 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, 15 de fevereiro de 

2017 ______________________________ 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-241 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003858-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE SIRQUEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - 15125-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

vandelma alves silva (REQUERIDO)

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: 

1003858-23.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: NAZARE SIRQUEIRA 

ALVES Endereço: RUA CATORZE, 28, quadra 14, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-646 PARTE REQUERIDA: Nome: vandelma alves 

silva Endereço: RUA CATORZE, 28, Q. 14, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78098-646 INTIMANDO: requerente FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para 

tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO prolatado neste processo. 

DECISÃO: Processo nº: 1003858-23.2017.8.11.0041 Ação: Declaratória de 

Reconhecimento de União Estável 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. Da 

análise dos autos, constata-se que o falecido deixou 05 (cinco) filhos, 

conforme se vê na certidão de óbito, ID n. 4840011. Em assim sendo urge 

observar que é entendimento já consolidado na jurisprudência que os 

herdeiros devem figurar no polo passivo da ação que busca o 

reconhecimento de união estável post mortem, já que a procedência do 

pedido poderá ter repercussão no quinhão hereditário de cada um. A 

propósito do tema, leciona Álvaro Villaça Azevedo (in Estatuto da Família 

de Fato. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2001, p. 449-450): “(...) são 

interessados todos os herdeiros, em litisconsórcio necessário, pois cada 

qual deve defender seus próprios interesses, para que a decisão possa 

ser plenamente eficaz. Não me parece que o espólio tenha legitimidade 

passiva nessas ações de reconhecimento e de dissolução de união 

estável, já que o inventariante pode ter entendimento defensivo diverso”. 

E, ainda: “Em se tratando de ação que visa a declaração de união estável, 

sendo já falecido o convivente, integram o pólo passivo da relação 

processual, em litisconsórcio necessário unitário, todos os herdeiros do 

"de cujus", inclusive filho cuja sentença de reconhecimento de paternidade 

transitou em julgado antes da citação dos herdeiros na demanda 

declaratória de união estável. À UNANIMIDADE, PROVERAM.” (AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Nº 70006956841, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, JULGADO 

EM 22/10/2003) Dito isto, determino a intimação da Requerente, através de 

seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda a 

inicial, fazendo incluir no polo passivo desta ação os herdeiros do falecido 

com a respectiva qualificação, sob pena de indeferimento. Intime-se e 

cumpra-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,15 de fevereiro de 2017 

______________________________ GESTOR JUDIC IÁRIO 

____________________________________________________________

___________________________ 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-87 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001962-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINY CRISTINY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - 0012586-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO DOS SANTOS (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: 

1001962-42.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ALINY CRISTINY DA 

SILVA Endereço: RUA TRINTA E TRÊS, s/n, Quadra 18, Kit net 03, 

TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 78053-638 PARTE 

REQUERIDA:Nome: CARLOS ROGERIO DOS SANTOS Endereço: Avenida 

Jardim America, 1746, São José, VILHENA - RO - CEP: 76980-000 

INTIMANDO: Autora FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA, acima qualificada, para trazer aos autos informações do local 

de trabalho do Requerido, se houver, para cumprimento de Decisão 

Judicial. DECISÃO: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 15 de Fevereiro de 

2017. ______________________________ 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-1289 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020095-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SAYURI OGAWA OAB - 355232-/SP (ADVOGADO)

ALAN SERRA RIBEIRO OAB - 208605-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ TURIBIO SCHUTZE RAMOS (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: 

1020095-69.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: SERGIO ROBERTO 

RAMOS Endereço: RUA PROFESSOR ANTÔNIO GOMES, 15, apt 13, 

JARDIM MARIA IZABEL, MARÍLIA - SP - CEP: 17515-310 PARTE 

REQUERIDA:Nome: BEATRIZ TURIBIO SCHUTZE RAMOS Endereço: RUA 

TRINIDAD TOBAGO, 7, quadra11, JARDIM CALIFÓRNIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-290 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA - REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência e 

providências que entender cabíveis, do teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, como se vê: 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 que, no dia 08/02/2017 às 07h30min, dirigi-me à Rua 

Trinidad Tobago, Quadra 11, Casa 07, bairro Jardim Califórnia, nesta 

Capital, e não foi possível proceder a Citação da parte requerida Beatriz 
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Turibio Schutze Ramos, pois o morador, Sr. José Mura Júnior informou que 

faz aproximadamente oito anos que ela mudou, e está morando em uma 

fazenda, sendo assim deixei com ele o numero do meu celular, mas até a 

presente data não obtive resposta. Desta forma devolvo o mandado, no 

aguardo de novas determinações. O referido é verdade e Dou Fé. 

Cuiabá/MT. 15 de fevereiro de 2016. SIRLEY PEREIRA GONCALVES 

MONTANHA Oficial de Justiça Assinado eletronicamente por: SIRLEY 

P E R E I R A  G O N C A L V E S  M O N T A N H A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4865396 17021514173000200000004820615. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,15 de fevereiro de 2017 ______________________________ 

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.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-69 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023469-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. V. B. (AUTOR)

M. D. C. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - 0008088-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. F. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023469-93.2016.8.11.0041 Certifico que, 

******************. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2017. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-99 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016756-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DEOLISETE CEZAR DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - 0014849-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILTON DA SILVA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

4862550, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2017. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

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: 1001673-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORISVAL FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FLORISVAL FREIRE OAB - 18573-/MS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Decido. Serão 

distribuídas por dependência (Art. 286, CPC), ou seja, ao MESMO JUÍZO, 

as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão 

ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento. Neste caso, se relaciona a causa com 

outra antes já submetida à distr ibuição, sob o nº. 

1005310-05.2016.8.11.0041, que tramitava perante a 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, que possuía o mesmo pedido. Ao juiz, 

então, de ofício ou a requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro 

ou a falta de distribuição, compensando-a (Art. 288, CPC). Ante ao 

exposto, com as devidas compensações, proceda-se a REDISTRIBUIÇÃO 

para a 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002386-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE TURIBIO SCHUTZE MURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "(...)Compulsando os autos verifico que os documentos anexos 

divergem dos dados apresentados na petição inicial, pois se tratam de 

pessoa diversa da Gisele Turilio Schutz Mura. Deste modo, determino que 

a Parte Autora traga, em 15 dias, os documentos corretos sob pena de 

extinção. 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 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003433-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT GOMES MALLET (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - 0011246-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"(...)Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à Parte Impetrante emendar a inicial retificando, no prazo de 

15 (quinze) dias, o polo passivo da relação jurídico-processual adequando 
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à Lei de Mandado de Segurança, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo 

único do artigo 321 do Código de Processo Civil; tendo-se em vista que o 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

não pode figurar no polo passivo do “mandamus”, nos termos do art.1º, § 

1º, da Lei 12.016/2009. Anoto que, é incabível a segurança contra 

autoridade ou pessoas que não disponham de competência para corrigir a 

ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a 

autoridade ou pessoas que tenham poderes e meios para praticar o ato 

ordenado pelo Judiciário Aliás, o critério clássico e mais conhecido para 

determinação da autoridade coatora - apontado já há muito pela doutrina - 

é o de que coator é aquele que detém poderes e/ou atribuições para 

modificar o ato, atendendo, desta forma, à ordem contida em 'writ' 

eventualmente concedido. 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.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1020885-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A.D. FABIO TRANSPORTES - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR OAB - 314616-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora para 

manifestar-se acerca da certidão Id. 4864400. 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-22 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002675-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA MILHOMEM SANTOS CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002675-17.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIANA MARIA MILHOMEM 

SANTOS CURVO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Determino 

à parte Requerente a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que indique a carreira e o cargo que ocupa na Administração Pública. 

Intime-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2017. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003049-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - 273843-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003049-33.2017.8.11.0041 AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária devida, sob pena de cancelamento 

da distribuição; bem como para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo constar no polo passivo da ação o ESTADO DE 

MATO GROSSO, uma vez que a SEFAZ/MT não possui personalidade 

jurídica que lhe permita figurar como parte em ações desta natureza. 

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001589-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - 0011652-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL - CEDEM (IMPETRADO)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1001589-11.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 1.000,00; 

Espécie/Assunto: [ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 

MERCADORIAS]. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2017. 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), por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Processo Número: 1014978-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEUX PECAS E MOTORES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - 0006057-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-GAB, impulsiono 

o presente feito para intimar a requerente da decisão proferida no feito, 

cujo dispositivo segue transcrito: “...Desta forma, remeto a apreciação da 

antecipação de tutela para momento posterior a justificação prévia, ou 

seja, após intimada a parte contrária a se manifestar exclusivamente 

sobre o pedido de tutela de urgência, ao passo que “nada obsta que a 

tutela de urgência seja concedida em qualquer momento do procedimento, 
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inclusive na sentença”, conforme explicado por Marinoni (2015, p. 313).4. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, oferecer contestação (art. 335, 

do CPC), no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 183, do CPC.5. 

Cumpra-se.” Certifico ainda 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 Citação, 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., 

15/2/2017 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-120 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Processo Número: 1003790-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RISSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - 18762-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Vistos etc... Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

movido por Jhonatan Rissi, em desfavor do Secretário Adjunto da Receita 

Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Após 

análise do mandamus verifica-se que competência para processar e julgar 

o presente feito é de uma das Varas de Fazenda Pública, uma vez que 

não existe executivo fiscal ajuizado ou inscrição de dívida ativa do Estado 

de Mato Grosso, o que inviabiliza o seu processamento por este Juízo. 

Insta ressaltar, que conforme resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso a Vara de Execução Fiscal da Capital 

tem a seguinte competência: “Processar e julgar, exclusivamente, os 

executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e 

os incidentes dele decorrentes com exceção das ações referentes a 

débito fiscais não inseridos em dívida ativa.” Assim, tendo-se em vista as 

razões acima expostas, declino da competência para processar e julgar a 

presente ação em favor de uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública da Capital, conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP, 

procedendo-se as baixas e procedimentos necessários. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 14 de fevereiro de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Varas Criminais

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

Cod. Proc.: 341938 Nr: 1782-79.2013.811.0042

AÇÃO CRIMINAL: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU: EDEVAGNER TOMAZ

ADVOGADO(s): ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR

ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA

Vistos. Trata-se de instauração de INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL do 

acusado EDEVAGNER TOMAZ a pedido da Defesa do Acusado às fls. 

303/326, com a manifestação favorável do Douto Representante do 

Ministério Público às fls. 327/329. Consta no pedido da Defesa às fls. 

303/326, que o Requerente apresenta delírios, pensamentos de morte, 

tristezas, bem como, segundo relatório de uma psicóloga particular, o 

Requerente também apresenta um alto nível de stress, sintomas de 

irritabilidade, impaciência, dentre outras, conforme atestados às 

fls.313/326. Extrai-se dos autos a manifestação favorável do Douto 

Representante Ministerial em relação ao pedido da Defesa de instauração 

de Incidente de Insanidade Mental (às fls. 327/329). Desta feita, 

DETERMINO a instauração do INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL do 

Acusado EDEVAGNER TOMAZ, com observância do disposto no artigo 

156 e seguintes, do Código de Processo Penal Militar. Oficie-se a Perícia 

Oficial do Estado – IML, para que com sua equipe, realize os exames 

médicos no periciando, devendo a Senhor Gestor agendar a pericia 

médica junto ao Instituto referido. Fixo o prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, para a apresentação do Laudo, podendo ser prorrogado, a pedido. 

Os quesitos do Juízo estão especificados no artigo 159, do Código de 

Processo Penal Militar, a seguir transcritos:

 a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado;

 b) se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se 

achava em algum dos estados referidos na alínea anterior;

 c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, 

possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito 

do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento; d) se a 

doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe 

suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de 

entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação quando a 

praticou.

INTIMEM-SE as partes para apresentar quesitos.

INTIME-SE o Acusado, para que compareça ao IML para perícia agendada, 

sob pena das implicações legais para o não comparecimento. Intime-se o 

advogado constituído. Nos termos do art. 162, do CPPM, formem-se autos 

apartados, iniciando-se com cópia desta decisão, os quais após a 

apresentação do Laudo Pericial, deverão ser apensos a esta Ação Penal. 

Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO, nos termos do 

art. 158, do CPPM, com exceção das diligências que possam ficar 

prejudicadas com o adiamento. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-156 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000765-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000765-06.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Ré: Gisele Fernanda Sanquite de Brito. Vistos, etc... EDUARDO HENRIQUE 

DE SOUZA, em causa própria, na ação de ‘Busca e Apreensão’ que 

BANCO BRADESCO S.A. moveu em desfavor de GISELE FERNANDA 

SANQUITE DE BRITO, postulou às (fls.147/149), pugnando pela conversão 

do feito em ‘Cumprimento de Sentença’ atinente aos honorários 

sucumbenciais, juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e 

determino à escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a 

presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a 

parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código de 

Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 
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20 de janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000213-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - 31408-/PR (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PERUZZOLO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 15 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria na qualidade 

de patrono da parte AUTORA para que, efetue o depósito da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça na Conta Corrente n° 43.746-8, Agência 0551-7, 

Banco do Brasil S/A, para cumprimento do Mandado nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Conforme item 

3.3.7 da CNGC e orientação da Central de Mandados, só serão aceitos 

depósitos bancários, não sendo aceitos agendamentos de depósitos, 

envelope ou cópia de transferências bancárias. Processo: 

1000213-07.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 126.900,00; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: TRANSPORTADORA PERUZZOLO 

LTDA - ME OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005824-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - 0015472-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GUEDES VIEGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 14 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de patrono da parte autora para manifestar acerca da Certidão Negativa 

de ID 4748044, no prazo legal. Processo: 1005824-72.2016.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 5.122,75; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Parte Autora: EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS Parte Ré: EXECUTADO: CAMILA 

GUEDES VIEGAS OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA 

ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Citação

Citação Classe: CNJ-99 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000242-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 

20 DIAS Dados do Processo: Processo: 1000242-57.2017.8.11.0003 Valor 

causa: R$ 880,00 Tipo: Cível Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

REQUERENTE: MARIA GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: IVO 

FRANCISCO PEREIRA Pessoa a ser CITADA: IVO FRANCISCO PEREIRA, 

brasileiro, casado, demais qualificações ignoradas, atualmente em lugar 

incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação de DIVÓRCIO 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, responder, nos termos do 

art. 355, CPC, importando a ausência de resposta em confissão e revelia.. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Divórcio proposta por M. G. P., 

que afirma ter contraído matrimônio com o requerido em 05/05/1977, sob o 

regime da Comunhão Universal de Bens. Informa que o casal está 

separado há mais de cinco anos. Que na ocasião da separação de fato 

não havia bens a serem partilhados. A autora pretende voltar a usar o 

nome de solteira. Despacho/Decisão: "...3. Cite-se a parte requerida na 

forma editalícia, nos termos do art. 256, II, do Código de Ritos, para, 

querendo, responder, no prazo legal (art. 355, CPC). 4. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do 

CPC). 5. Decorrido o prazo, em atenção ao disposto no art. 72, II, do 

Código de Ritos, nomeio como curador especial o UNIJURIS, representado 

pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses do demandado, 

devendo ser intimado para requerer o que de direito..." ADVERTÊNCIA: 

Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida como verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular. 

Rondonópolis-MT, 15 de fevereiro de 2017 GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Matrícula 5675 SEDE DO 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

34106100

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1420 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001170-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES ALVES DE MACEDO NETO OAB - 13708-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - 11709-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO DOS REQUERENTES 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, FAZÊ-LOS COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE 

ASSINAR O TERMO DE GUARDA.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001846-87.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - 12225-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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GABRIEL FERREIRA LEMES (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR A PARTE REQUERENTE, PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-1295 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002205-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - 6534-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMARA O ADVOGADO REQUERENTE, 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS COMPARECER A SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR O 

ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-69 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004878-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. A. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - 12105-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. M. (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Impulsiono o feito para intimação da parte exequente, para que, querendo, 

se manifeste sobre a defesa do executado, bem como os documentos 

apresentados.

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002729-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

ROSILENE ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - 18565-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMARA O ADVOGADO DO REQUERENTE 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, FAZÊ-LO COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE 

ASSINAR O TERMO DE GUARDA DEFINITIVA.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital Intimação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 AUTOS Nº 1365-26.2014.811.0064 - 618266

ESPÉCIE: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDUARDO FERREIRA DA SILVA

IDALICIO ROSA PIO NETO

INTIMANDO: Réu(s): Idalicio Rosa Pio Neto, Rg: 2272306-4 SSP MT Filiação: 

Idalicio Filho e Deuseni Rosa de Jesus, data de nascimento: 26/02/1994, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), auxiliar de mecânico, 

Endereço: Rua 01, Lote 10Fone 66 99150795, Bairro: Anel Viário (Podendo 

Ser Encontrado Na Tratorgel), Cidade: Rondonópolis-MT, EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO.

FINALIDADE: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, do inteiro teor da denúncia, para oferecer, defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), 

sendo que em defesa preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 

(cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). Despacho/Decisão: Ação 

Penal n.º 1365-26.2014.811.0064 ( Id. 618266 )Vistos.R. hoje.Ante o teor 

da certidão de fl. 83, dê-se vista do feito ao M. Público.Após, 

cls.Cumpra.Rondonópolis, 26 de agosto de 2016. Wladymir Perri – Juiz de 

Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Correa Lopes, 

digitei.

Rondonópolis - MT, 15 de fevereiro de 2017.

Solange Rockenbach

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002316-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - 0012668-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMI DA LUZ & CIA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002316-82.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO c/c RESTITUIÇÃO DE BENS DADOS EM 

COMODATO, com pedido de tutela de urgência ou, sucessivamente, de 

evidência, proposta por DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA em 

face de ADAMI DA LUZ E CIA LTDA ME (Adami Club), alegando que 

celebrou com a requerida 02 (dois) contratos de comodato de 

refrigerador, sendo ajustado o prazo de vigência de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco dias), a partir da assinatura. Aduz que, além de exaurido 

o prazo para a devolução dos refrigeradores, a requerida não adquire, há 

tempos, nenhum produto da requerente. Relata que tentou de forma 

amigável reaver os bens, inclusive enviando notificação extrajudicial à 

requerida, restando infrutífera tal tentativa. Diante desses fatos, pugna 

pela concessão da tutela de urgência para a restituição imediata dos bens. 

No mérito, pugna pela rescisão do contrato com a devolução dos bens e, 

caso não seja possível, pela condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R5 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, juntou 

documentos. DECIDO. 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 deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, uma 

vez que estão presentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC/2015. Com efeito, analisando os 

documentos acostados à inicial, verifico a presença da probabilidade do 

direito alegado, uma vez que a requerente cedeu à requerida, por 

intermédio de contrato de comodato, 02 (dois) refrigeradores e, expirado o 

prazo contratual, não houve a devolução dos bens. Dos contratos 

juntados à exordial, restou ajustado que, ocorrendo qualquer uma das 

hipóteses de término, resilição ou rescisão do instrumento, a requerida 
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deveria proceder a imediata devolução dos bens comodatados (Id 

4186603 e 4186605 - item 5).Contudo, decorrido o prazo contratual, 

percebe-se que a requerida não procedeu a devolução do bem, 

notadamente considerando o comprovante do envio de notificação 

extrajudicial para tanto, conforme Id 4186601. Assim, estão presentes os 

requisitos legais, diante da probabilidade do direito e a presença do perigo 

da demora, uma vez que se trata de bem móvel que pode ser deteriorado 

com o tempo. Ademais, não há risco de irreversibilidade no deferimento da 

medida que impedisse a sua concessão, na forma do artigo 300, § 3º, do 

CPC, uma vez que poderá a parte requerida, caso, ao final, fique 

demonstrado que cumpriu regularmente sua parte na avença, cobrar 

eventuais valores de possíveis prejuízos. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “RESCISÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO FORNECEDOR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - APARELHO CELULAR DADO EM COMODATO. Na decisão ultra 

petita não se deve declarar a nulidade da sentença, mas somente excluir o 

seu excesso. Exige-se do fornecedor que preste o serviço 

adequadamente e com qualidade, de modo que a prestação parcial do 

serviço equivale ao serviço prestado em desconformidade com o 

pactuado no contrato. Não há débito a ser pago, se gerado após a 

paralisação da prestação do serviço. Inexistindo o débito, não há razão 

para permanência no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. 

Tratando-se de comodato, deve a parte comodatária, rescindido o 

contrato, fazer a devolução do bem à comodante ou ressarci-lo na 

proporção do término do contrato.” (TJ/MT, Ap 88618/2009, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2010, Publicado no DJE 25/10/2010). Grifei. Dessa forma, presente 

os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano 

alegado na inicial, merece acolhimento 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. Posto 

isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no 

artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida proceda, 

voluntariamente, a devolução dos bens objeto dos contratos sub judice, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão. Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

10/04/2017, 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). O artigo 169 do CPC/2015 estabelece que o conciliador/mediador 

receberá remuneração pelo seu trabalho quando não houver quadro 

próprio de conciliadores do tribunal. Outrossim, o Conselho da 

Magistratura editou o Provimento nº 09/2016, estabelecendo, em seu artigo 

1º, § 2º, que o juiz deve informar as partes da existência dessa despesa 

e do respectivo valor, conforme tabela anexa. Assim, com fundamento 

nos dispositivos acima citados, fixo a remuneração do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais) a hora, cujo valor deve 

ser depositado em conta judicial vinculada ao processo. Intimem-se, sendo 

a requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Decisão Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002316-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - 0012668-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMI DA LUZ & CIA LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002316-82.2016.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO c/c RESTITUIÇÃO DE BENS DADOS EM 

COMODATO, com pedido de tutela de urgência ou, sucessivamente, de 

evidência, proposta por DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA em 

face de ADAMI DA LUZ E CIA LTDA ME (Adami Club), alegando que 

celebrou com a requerida 02 (dois) contratos de comodato de 

refrigerador, sendo ajustado o prazo de vigência de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco dias), a partir da assinatura. Aduz que, além de exaurido 

o prazo para a devolução dos refrigeradores, a requerida não adquire, há 

tempos, nenhum produto da requerente. Relata que tentou de forma 

amigável reaver os bens, inclusive enviando notificação extrajudicial à 

requerida, restando infrutífera tal tentativa. Diante desses fatos, pugna 

pela concessão da tutela de urgência para a restituição imediata dos bens. 

No mérito, pugna pela rescisão do contrato com a devolução dos bens e, 

caso não seja possível, pela condenação da requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R5 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial, juntou 

documentos. DECIDO. 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 deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, uma 

vez que estão presentes os requisitos legais autorizadores para tanto, 

constantes do artigo 300 do CPC/2015. Com efeito, analisando os 

documentos acostados à inicial, verifico a presença da probabilidade do 

direito alegado, uma vez que a requerente cedeu à requerida, por 

intermédio de contrato de comodato, 02 (dois) refrigeradores e, expirado o 

prazo contratual, não houve a devolução dos bens. Dos contratos 

juntados à exordial, restou ajustado que, ocorrendo qualquer uma das 

hipóteses de término, resilição ou rescisão do instrumento, a requerida 

deveria proceder a imediata devolução dos bens comodatados (Id 

4186603 e 4186605 - item 5).Contudo, decorrido o prazo contratual, 

percebe-se que a requerida não procedeu a devolução do bem, 

notadamente considerando o comprovante do envio de notificação 

extrajudicial para tanto, conforme Id 4186601. Assim, estão presentes os 

requisitos legais, diante da probabilidade do direito e a presença do perigo 

da demora, uma vez que se trata de bem móvel que pode ser deteriorado 

com o tempo. Ademais, não há risco de irreversibilidade no deferimento da 

medida que impedisse a sua concessão, na forma do artigo 300, § 3º, do 

CPC, uma vez que poderá a parte requerida, caso, ao final, fique 

demonstrado que cumpriu regularmente sua parte na avença, cobrar 

eventuais valores de possíveis prejuízos. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: “RESCISÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO FORNECEDOR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - APARELHO CELULAR DADO EM COMODATO. Na decisão ultra 

petita não se deve declarar a nulidade da sentença, mas somente excluir o 

seu excesso. Exige-se do fornecedor que preste o serviço 

adequadamente e com qualidade, de modo que a prestação parcial do 

serviço equivale ao serviço prestado em desconformidade com o 

pactuado no contrato. Não há débito a ser pago, se gerado após a 

paralisação da prestação do serviço. Inexistindo o débito, não há razão 

para permanência no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. 

Tratando-se de comodato, deve a parte comodatária, rescindido o 

contrato, fazer a devolução do bem à comodante ou ressarci-lo na 

proporção do término do contrato.” (TJ/MT, Ap 88618/2009, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2010, Publicado no DJE 25/10/2010). Grifei. Dessa forma, presente 

os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano 

alegado na inicial, merece acolhimento 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 
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possível ante a clara dicção nesse sentido do artigo 296 do CPC. Posto 

isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no 

artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida proceda, 

voluntariamente, a devolução dos bens objeto dos contratos sub judice, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser expedido mandado de busca e 

apreensão. Designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

10/04/2017, 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). O artigo 169 do CPC/2015 estabelece que o conciliador/mediador 

receberá remuneração pelo seu trabalho quando não houver quadro 

próprio de conciliadores do tribunal. Outrossim, o Conselho da 

Magistratura editou o Provimento nº 09/2016, estabelecendo, em seu artigo 

1º, § 2º, que o juiz deve informar as partes da existência dessa despesa 

e do respectivo valor, conforme tabela anexa. Assim, com fundamento 

nos dispositivos acima citados, fixo a remuneração do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais) a hora, cujo valor deve 

ser depositado em conta judicial vinculada ao processo. Intimem-se, sendo 

a requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-172 4ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001306-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - 7950-O/MT 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - 6218-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - 0012113-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001306-03.2016.8.11.0015 RECEBO os embargos à 

execução para discussão, razão pela qual, passo a análise do pedido de 

efeito suspensivo formulado na inicial. Insta destacar, inicialmente, que, 

segundo prescreve o artigo 919 do CPC/2015, os embargos dos 

executados somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, 

quando presentes os requisitos estabelecidos pelo § 1º do aludido 

dispositivo legal, a saber: a) relevância da fundamentação; b) risco 

manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) desde que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A 

matéria discutida nos autos é, além do excesso da execução, a 

inexigibilidade do crédito executado, uma vez que os embargantes figuram 

como devedores solidários no título executivo, o qual esta inserido na 

relação de credores apresentada nos autos de Recuperação Judicial 

(Cód. 269226), em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, em 

favor da empresa Vitória Perfilados de Aço Ltda, da qual os embargantes 

são sócios e, naqueles autos, a exigibilidade do título foi suspensa, nos 

termos do artigo 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005. Entretanto, não há 

que se falar em suspensão do processo executivo, uma vez que os 

requisitos previstos no artigo 919, § 1°, do CPC/2015, não se apresentam 

preenchidos, já que o deferimento do processamento de recuperação 

judicial não suspende ações de execução aforadas contra os sócios 

avalistas da recuperanda.A jurisprudência nesse sentido é unânime: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 

AVALISTAS. INAPLICABILIDADE. 1. A comprovação da tempestividade do 

agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente 

forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo 

regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar 

a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é 

pretendido. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de 

ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em 

geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que 

se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da 

Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP). 3. Agravo regimental 

desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 764.513/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 

28/03/2016). Grifei. “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE 

DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS 

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os 

credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp 

n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.º, da 

Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes 

naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade 

pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o 

prosseguimento de eventual execução movida em face de seus 

respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia 

cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para 

declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária 

junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São 

Paulo/SP.” (STJ, CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016). Grifei. “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM 

DESFAVOR DO AVALISTA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTGO 265 DO CC 

– POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL – INVIÁVEL – 

DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO 

– ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de a empresa ter deferido, em seu 

favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações 

propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez 

que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da 

recuperação. Existe interesse recursal quando a parte é sucumbente, 

podendo postular novo julgamento da questão. O ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.” (TJ/MT, Ap 

16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

EXTENSÃO DOS EFEITOS AO SÓCIO AVALISTA - NÃO CABIMENTO - 

AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A obrigação que decorre do aval é autônoma, 

não tendo a sua eficácia suspensa pelo deferimento da recuperação 

judicial da sociedade garantida. Precedentes” (STJ - Segunda Seção - 

AgRg no CC 116.173/AL - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

- Julgado em 10/04/2013 – DJe do dia 15/04/2013). 2. “O caput do art. 6º 

da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião 

do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários (...) 

não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 
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do art. 49 da referida Lei. (STJ - Quarta Turma - REsp 1269703/MG - Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 13/11/2012 - DJe 

30/11/2012).” (TJ/MT, AI 109366/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 

01/06/2015). “AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PREJUDICIALIDADE – EXECUTADOS SÓCIOS DE EMPRESA CUJO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI DEFERIDO - PROCESSAMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

AFORADA CONTRA OS SÓCIOS AVALISTAS – INTERPRETAÇÃO DO 

ARTIGO 6º DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS - REGULAR PROCESSAMENTO 

DO FEITO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – ART. 557 DO CPC - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, a 

suspensão das execuções contra empresa que teve concedida a 

recuperação judicial não se estende à pessoa dos sócios avalistas, 

devedores solidários. In casu, apesar de sócios da empresa em 

recuperação, os executados figuraram como mero garantidores da 

obrigação, não havendo óbice algum ao trâmite da execução.” (TJ/MT, Ag 

171753/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Ademais, conforme se verifica nos autos em apenso (nº 

1000138-63.2016.8.11.0015), o juízo não se encontra seguro. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

RECURSO PROVIDO. Como é cediço, em regra, os embargos à execução 

não possui efeito suspensivo; contudo, para que este seja concedido, 

além dos demais requisitos dispostos no § 1º do artigo 739-A do CPC, é 

necessária a existência de caução, penhora, ou depósito suficientes para 

garantir o juízo”. (AI 150029/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

13/02/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC – 

REQUISITOS CUMULATIVOS – SEGURANÇA DO JUÍZO – BENS À 

PENHORA OU CAUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja atribuído 

efeito suspensivo aos Embargos, desde que relevantes os seus 

fundamentos, é necessária a presença cumulativa de: 1) requerimento do 

embargante; 2) demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou 

incerta reparação; 3) garantia da execução por penhora, depósito ou 

caução suficiente. Se há documentos que comprovam a garantia do Juízo, 

por meio de penhora ou caução, mostra-se justificável a atribuição de 

efeito suspensivo aos Embargos.” (TJMT - Agravo de Instrumento n.º 

43442/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data do 

Julgamento 22/08/2012, Data da publicação no DJE 29/08/2012). Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, 

nos termos do artigo 919, caput, do CPC/2015, ressalvada a hipótese 

prevista no § 2º do referido dispositivo legal, uma vez que não é o caso de 

se aplicar o disposto no artigo 919, § 1º, do CPC/2015, ante a ausência de 

garantia, na execução, por penhora e, nos presentes embargos, por 

caução. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do CPC/2015. Intimem-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002139-21.2016.8.11.0015 RECEBO os embargos à 

execução para discussão, razão pela qual, passo a análise do pedido de 

efeito suspensivo formulado na inicial. Insta destacar, inicialmente, que, 

segundo prescreve o artigo 919 do CPC/2015, os embargos dos 

executados somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, 

quando presentes os requisitos estabelecidos pelo § 1º do aludido 

dispositivo legal, a saber: a) relevância da fundamentação; b) risco 

manifesto de grave dano de difícil ou incerta reparação; c) desde que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A 

matéria discutida nos autos é, além do excesso da execução, a 

inexigibilidade do crédito executado, uma vez que os embargantes figuram 

como devedores solidários no título executivo, o qual esta inserido na 

relação de credores apresentada nos autos de Recuperação Judicial 

(Cód. 269226), em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, em 

favor da empresa Estruturas Metálicas Camianski Ltda, em que os 

embargantes são sócios e, naqueles autos, a exigibilidade do título foi 

suspensa, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005. 

Entretanto, não há que se falar em suspensão do processo executivo, 

uma vez que os requisitos previstos no artigo 919, § 1°, do CPC/2015, não 

se apresentam preenchidos, já que o deferimento do processamento de 

recuperação judicial não suspende ações de execução aforadas contra 

os sócios avalistas da recuperanda. A jurisprudência nesse sentido é 

unânime: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM 

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 

AVALISTAS. INAPLICABILIDADE. 1. A comprovação da tempestividade do 

agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente 

forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo 

regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar 

a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é 

pretendido. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o 

prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de 

ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em 

geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a 

suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que 

se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da 

Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP). 3. Agravo regimental 

desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 764.513/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 

28/03/2016). Grifei. “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE 

DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS 

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO 

STJ. 1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os 

credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp 

n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015) 2. A exceção prevista no art. 6.º, da 

Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes 

naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade 

pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 

3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o 

prosseguimento de eventual execução movida em face de seus 

respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia 

cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para 

declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária 

junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São 

Paulo/SP.” (STJ, CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016). Grifei. “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM 

DESFAVOR DO AVALISTA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTGO 265 DO CC 

– POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL – INVIÁVEL – 

DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO 

– ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de a empresa ter deferido, em seu 

favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações 

propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez 

que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da 

recuperação. Existe interesse recursal quando a parte é sucumbente, 

podendo postular novo julgamento da questão. O ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.” (TJ/MT, Ap 

16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

EXTENSÃO DOS EFEITOS AO SÓCIO AVALISTA - NÃO CABIMENTO - 
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AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A obrigação que decorre do aval é autônoma, 

não tendo a sua eficácia suspensa pelo deferimento da recuperação 

judicial da sociedade garantida. Precedentes” (STJ - Segunda Seção - 

AgRg no CC 116.173/AL - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO 

- Julgado em 10/04/2013 – DJe do dia 15/04/2013). 2. “O caput do art. 6º 

da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião 

do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários (...) 

não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos 

avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação 

judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1º 

do art. 49 da referida Lei. (STJ - Quarta Turma - REsp 1269703/MG - Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 13/11/2012 - DJe 

30/11/2012).” (TJ/MT, AI 109366/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 

01/06/2015). “AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PREJUDICIALIDADE – EXECUTADOS SÓCIOS DE EMPRESA CUJO PEDIDO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FOI DEFERIDO - PROCESSAMENTO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SUSPENDE AÇÃO DE EXECUÇÃO 

AFORADA CONTRA OS SÓCIOS AVALISTAS – INTERPRETAÇÃO DO 

ARTIGO 6º DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS - REGULAR PROCESSAMENTO 

DO FEITO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA – ART. 557 DO CPC - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 6º, da Lei nº 11.101/05, a 

suspensão das execuções contra empresa que teve concedida a 

recuperação judicial não se estende à pessoa dos sócios avalistas, 

devedores solidários. In casu, apesar de sócios da empresa em 

recuperação, os executados figuraram como mero garantidores da 

obrigação, não havendo óbice algum ao trâmite da execução.” (TJ/MT, Ag 

171753/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Ademais, conforme se verifica nos autos em apenso (nº 

1000140-33.2016.8.11.0015), o juízo não se encontra seguro. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

RECURSO PROVIDO. Como é cediço, em regra, os embargos à execução 

não possui efeito suspensivo; contudo, para que este seja concedido, 

além dos demais requisitos dispostos no § 1º do artigo 739-A do CPC, é 

necessária a existência de caução, penhora, ou depósito suficientes para 

garantir o juízo”. (AI 150029/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 

13/02/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

EFEITO SUSPENSIVO – APLICAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC – 

REQUISITOS CUMULATIVOS – SEGURANÇA DO JUÍZO – BENS À 

PENHORA OU CAUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja atribuído 

efeito suspensivo aos Embargos, desde que relevantes os seus 

fundamentos, é necessária a presença cumulativa de: 1) requerimento do 

embargante; 2) demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou 

incerta reparação; 3) garantia da execução por penhora, depósito ou 

caução suficiente. Se há documentos que comprovam a garantia do Juízo, 

por meio de penhora ou caução, mostra-se justificável a atribuição de 

efeito suspensivo aos Embargos.” (TJMT - Agravo de Instrumento n.º 

43442/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, Data do 

Julgamento 22/08/2012, Data da publicação no DJE 29/08/2012). Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, 

nos termos do artigo 919, caput, do CPC/2015, ressalvada a hipótese 

prevista no § 2º do referido dispositivo legal, uma vez que não é o caso de 

se aplicar o disposto no artigo 919, § 1º, do CPC/2015, ante a ausência de 

garantia, na execução, por penhora e, nos presentes embargos, por 

caução. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do CPC/2015. Intimem-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - 11878-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMMANUELLY DANTAS DA SILVA (REQUERIDO)

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. 

1000858-35.2017.8.11.0002 VISTOS etc. Defiro a AJG. Não consta dos 

autos, salvo engano, cópia do acordo celebrado e sentença homologatória 

proferida por ocasião do divórcio, de modo que tal documento, essencial 

ao deslinde do feito, deve ser trazido aos autos, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Se os alimentos foram fixados em 

favor das filhas - embora informado na inicial, o documento que comprova 

a alegação não está nos autos -, estas devem integrar o pólo passivo da 

ação, juntamente com a genitora, eis que a revisão de alimentos atinge as 

infantes enquanto a modificação da guarda envolve também a genitora. O 

valor da causa, da mesma forma, deve ser corrigido. Intime-se, pois, para 

emendar a petição inicial no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Fevereiro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002726-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - 0008578-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1002726-82.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas, intimar a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autyos. V. Grande, 15 de fevereiro de 2017 Nercy Anchieta 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003527-95.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ANDRADE DE MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - 20710-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BRANDÃO (RÉU)

MARCOS BRANDÃO (RÉU)

MARIO MARCIO BRANDÃO (RÉU)

JULIO CESAR BRANDÃO (RÉU)

LUIZ ANTONIO BRANDÃO (RÉU)

JOSÉ MARIA BRANDÃO (RÉU)

IVANIA CRESTIANE ALVES BRANDAO DA CRUZ (RÉU)

ELSON BRANDÃO (RÉU)

FRANK AURELIO BRANDAO (RÉU)

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. 

1003527-95.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade “Post Mortem” c/c Retificação/Averbação de 

Registro Civil c/c Pedido de Herança com pedido de tutela provisória de 

urgência. A petição inicial deve ser emendada. A certidão de inteiro teor 

de óbito do “de cujus” indica que este deixou 11 (onze) filhos maiores de 

idade (ID. 3241744) e na inicial só foram indicados no pólo passivo, 
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apenas 09 (nove) filhos. Ademais, verifica-se que o “pai registral” do 

requerente, Sr. José Mendonça Filho (ID. 3241720), não foi incluído no pólo 

passivo da ação e será atingido pela sentença, se procedente o pedido. 

Mais. A parte autora deve trazer aos autos os comprovantes de renda a 

fim de que seja possível a análise do pedido de AJG. Enfim, deve informar, 

em virtude do conteúdo do documento n. 3241725, se a viúva ou algum 

herdeiro ajuizou ação de Inventário – apesar de afirmar que não -, ainda 

que tal tenha sido feito com a finalidade única de atender ao comando 

judicial ali contido, que determina a regularização da representação 

processual para movimento do processo onde é pleiteado o pagamento do 

precatório. Assim sendo, intime-se a parte autora, por Advogado, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias para os fins acima 

descritos. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 de 

Novembro de 2016. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-99 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002824-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - 19689-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Certidão – Designação de Audiência Certifico que, em cumprimento a 

Decisão de 17/1/2017 bem como autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o dia 18 de 

abril de 2017, às 14horas. Várzea Grande/MT, 15 de fevereiro de 2017. 

Joanne da Silva Mesquita Analista Judiciário

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002837-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - 273843-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos a parte autora para depositar a diligência do oficial de Justiça. 

Várzea Grande, 17 de novembro de 2016 FRANCIELE YARZON RAMOS

Intimação Classe: CNJ-40 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000152-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - 12590-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que impulsiono estes autos para 

intimar a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça 

anexada (id4754297). TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Técnica (a) 

Judiciário(a)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005735-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DOS SANTOS DORNELAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - 18218-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005735-52.2016.8.11.0002 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Reintegração com Antecipação de 

Tutela proposta por Aldenir dos Santos Dornelas em desfavor de Roni 

Pereira da Silva, em síntese, o autor informa ser legítimo proprietário do 

imóvel em discussão, bem assim afirma exercer a posse desde o ano de 

2009. Segundo o autor, o lote em questão era utilizado para alugar como 

estacionamento para caminhões e em dezembro de 2015 tomou ciência da 

invasão promovida pela parte requerida. Afirma ter entrado em contato 

com a parte ré, a qual informou que deixaria o imóvel, mas quando o autor 

retornou de uma viagem se deparou com construção de paredes dentro 

do seu imóvel. Em sede de liminar, requer pela reintegração na posse do 

imóvel em litígio e no mérito a pugna pela procedência da demanda com a 

confirmação da liminar. Informa não ter interesse na audiência de 

conciliação e requer pela justiça gratuita. Juntou aos autos, procuração, 

declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, documentos de 

comprovação de propriedade, Boletim de Ocorrência, no qual informa a 

invasão ocorrida e fotografias do imóvel em litígio. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. A Ação de Reintegração de Posse é adequada 

para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da 

posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da 

posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado 

através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do NCPC 

e artigo 1.210 do CC). De acordo com o art. 561 do Novo Código de 

Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a 

existência dos seguintes requisitos: “I - a sua posse; II - a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. A prova da posse anterior do 

bem foi satisfeita pelas fotografias e documentos acostados aos autos, 

que demonstram a conservação do bem realizada pelo autor. De mesma 

forma, as imagens e o Boletim de Ocorrência existentes nos autos 

corroboram com os fatos narrados pelo autor, sendo assim resta 

comprovada a ocorrência do esbulho, bem assim verifica-se que a 

invasão da área ocorreu há menos de ano e dia. Ante o exposto, DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área descrita na 

exordial, Lote nº 16, da Quadra 116, do Loteamento Jardim Eldorado, 

Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande/MT, em favor da parte autora, 

com esteio nos artigos 560 e 563 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor do autor, defiro 

desde já o reforço policial, caso venha a ser noticiado nos autos a 

necessidade de tal medida. Cite-se o requerido dos termos desta decisão, 

para que querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do NCPC, devendo 

constar ainda do mandado as advertências referentes à revelia. Por fim, 

concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005735-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ALDENIR DOS SANTOS DORNELAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - 18218-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005735-52.2016.8.11.0002 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Reintegração com Antecipação de 

Tutela proposta por Aldenir dos Santos Dornelas em desfavor de Roni 

Pereira da Silva, em síntese, o autor informa ser legítimo proprietário do 

imóvel em discussão, bem assim afirma exercer a posse desde o ano de 

2009. Segundo o autor, o lote em questão era utilizado para alugar como 

estacionamento para caminhões e em dezembro de 2015 tomou ciência da 

invasão promovida pela parte requerida. Afirma ter entrado em contato 

com a parte ré, a qual informou que deixaria o imóvel, mas quando o autor 

retornou de uma viagem se deparou com construção de paredes dentro 

do seu imóvel. Em sede de liminar, requer pela reintegração na posse do 

imóvel em litígio e no mérito a pugna pela procedência da demanda com a 

confirmação da liminar. Informa não ter interesse na audiência de 

conciliação e requer pela justiça gratuita. Juntou aos autos, procuração, 

declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, documentos de 

comprovação de propriedade, Boletim de Ocorrência, no qual informa a 

invasão ocorrida e fotografias do imóvel em litígio. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. A Ação de Reintegração de Posse é adequada 

para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da 

posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da 

posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado 

através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do NCPC 

e artigo 1.210 do CC). De acordo com o art. 561 do Novo Código de 

Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a 

existência dos seguintes requisitos: “I - a sua posse; II - a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. A prova da posse anterior do 

bem foi satisfeita pelas fotografias e documentos acostados aos autos, 

que demonstram a conservação do bem realizada pelo autor. De mesma 

forma, as imagens e o Boletim de Ocorrência existentes nos autos 

corroboram com os fatos narrados pelo autor, sendo assim resta 

comprovada a ocorrência do esbulho, bem assim verifica-se que a 

invasão da área ocorreu há menos de ano e dia. Ante o exposto, DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área descrita na 

exordial, Lote nº 16, da Quadra 116, do Loteamento Jardim Eldorado, 

Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande/MT, em favor da parte autora, 

com esteio nos artigos 560 e 563 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor do autor, defiro 

desde já o reforço policial, caso venha a ser noticiado nos autos a 

necessidade de tal medida. Cite-se o requerido dos termos desta decisão, 

para que querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do NCPC, devendo 

constar ainda do mandado as advertências referentes à revelia. Por fim, 

concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 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: 1005735-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DOS SANTOS DORNELAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - 18218-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005735-52.2016.8.11.0002 

Vistos e etc. Trata-se de Ação de Reintegração com Antecipação de 

Tutela proposta por Aldenir dos Santos Dornelas em desfavor de Roni 

Pereira da Silva, em síntese, o autor informa ser legítimo proprietário do 

imóvel em discussão, bem assim afirma exercer a posse desde o ano de 

2009. Segundo o autor, o lote em questão era utilizado para alugar como 

estacionamento para caminhões e em dezembro de 2015 tomou ciência da 

invasão promovida pela parte requerida. Afirma ter entrado em contato 

com a parte ré, a qual informou que deixaria o imóvel, mas quando o autor 

retornou de uma viagem se deparou com construção de paredes dentro 

do seu imóvel. Em sede de liminar, requer pela reintegração na posse do 

imóvel em litígio e no mérito a pugna pela procedência da demanda com a 

confirmação da liminar. Informa não ter interesse na audiência de 

conciliação e requer pela justiça gratuita. Juntou aos autos, procuração, 

declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, documentos de 

comprovação de propriedade, Boletim de Ocorrência, no qual informa a 

invasão ocorrida e fotografias do imóvel em litígio. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. A Ação de Reintegração de Posse é adequada 

para proteção da posse quando há esbulho, ou seja, a perda total da 

posse molestada injustamente. Assim, é um interdito de recuperação da 

posse perdida e a ação tem cabimento quando o possuidor é esbulhado 

através de violência, clandestinidade ou precariedade (artigo 560 do NCPC 

e artigo 1.210 do CC). De acordo com o art. 561 do Novo Código de 

Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória comprovar a 

existência dos seguintes requisitos: “I - a sua posse; II - a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. A prova da posse anterior do 

bem foi satisfeita pelas fotografias e documentos acostados aos autos, 

que demonstram a conservação do bem realizada pelo autor. De mesma 

forma, as imagens e o Boletim de Ocorrência existentes nos autos 

corroboram com os fatos narrados pelo autor, sendo assim resta 

comprovada a ocorrência do esbulho, bem assim verifica-se que a 

invasão da área ocorreu há menos de ano e dia. Ante o exposto, DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área descrita na 

exordial, Lote nº 16, da Quadra 116, do Loteamento Jardim Eldorado, 

Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande/MT, em favor da parte autora, 

com esteio nos artigos 560 e 563 do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se mandado de reintegração de posse em favor do autor, defiro 

desde já o reforço policial, caso venha a ser noticiado nos autos a 

necessidade de tal medida. Cite-se o requerido dos termos desta decisão, 

para que querendo apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme parágrafo único do artigo 564 e 566 ambos do NCPC, devendo 

constar ainda do mandado as advertências referentes à revelia. Por fim, 

concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 15 de dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004095-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FELIPE FREIRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAELLY MARTINEZ MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - 11816-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALESSANDRA FREIRE VERAS SILVA (REPRESENTANTE)

JANAINA MARTINEZ DA SILVA (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Proceda-se à retificação do nome da ação no sistema, vez que 

consta "acidente de trânsito". Defiro a gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 98, do NCPC. Com fulcro no art. 334 do NCPC, designo para 12 de abril 

de 2017, às 14h , a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu 

dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Intimem-se.
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Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000425-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE PREFEITURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias 

(URV)” intentada por ANA AUGUSTA DA SILVA, qualificada nos autos, em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito 

público, também qualificada, alegando, em síntese, que com o advento do 

Plano Real o seu salário teria sofrido uma redução de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) quando da fase de transição e 

conversão do Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor). Aduz-se 

que com o objetivo de cessar a inflação no ano de 1993 foi criado Plano 

Real, com o indexador denominado URV utilizado no período de transição 

até a conversão definitiva da moeda antiga par ao Real, o que gerou 

prejuízos salariais que perduram até a data de hoje. Pede-se, assim, em 

tutela de urgência, seja incorporado o percentual de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) resultante da conversão da URV (Unidade Real 

de Valor). O pedido veio instruído com diversos documentos. É o relatório. 

Decido. Segundo a norma inserta no art. 300 do Novo Código de Processo 

Civil (NCPC), a tutela de urgência poderá ser concedida para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo. No caso em tela, 

depara-se com a tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do CPC, vez que a 

medida almejada possibilita à parte, desde já, a fruição de algo que muito 

provavelmente virá ser reconhecido na sentença. (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). Todavia, não restou demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o pleito só 

seja deferido ao final da demanda, uma vez que as diferenças salariais 

pleiteadas decorrem do ano de 1994. Diante do exposto, não configurados 

os pressupostos legais que autorizam a tutela de urgência, indefiro o 

pedido. Tendo as partes optado pela não realização da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, como se observa da peça retro, 

bem como do Ofício n. 084/2016/PGM/VG, de 23.3.2016, emitido pelo 

Município de Várzea Grande e encaminhado antecipadamente a este juízo, 

ordeno seja citado o réu para, querendo, contestar o pleito no prazo legal. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

NCPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4º, da Lei 

1.060/50). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000157-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIO SILVA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - 5812-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Declaratória c/c Condenatória c/c Antecipação 

Parcial de Tutela” proposta por EVANIO SILVA DE CARVALHO, qualificado 

nos autos, em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Autarquia Federal, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em 

síntese, o restabelecimento do auxílio-doença do autor, desde a cessação 

do NB/91 601.493.245-7, ocorrida em 20.7.2016. Sustenta-se que, apesar 

de a autarquia federal reconhecer que o autor possui sequelas graves e 

definitivas, considerando-o como tendo capacidade laborativa residual, em 

vez de encaminhá-lo ao Núcleo de Reabilitação Profissional, simplesmente 

cessou o benefício. Pede-se, assim, a concessão de tutela provisória de 

urgência, ordenando ao INSS que restabeleça o benefício de 

auxílio-doença até o julgamento final da presente demanda. O pedido veio 

acompanhado de vários documentos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 

300 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), que a tutela de urgência 

poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou irreparável 

enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste. No caso dos autos, 

verifica-se que a inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos atestando a incapacidade do autor desde 4 de abril de 2013, 

quando foi acidentado no trajeto do trabalho, colidindo-se com outra 

motocicleta, bem como o recebimento de auxílio-doença desde então até 

20.7.2016, quando foi cessado o benefício. Contudo, segundo descreve a 

inicial, o INSS, em perícia médica que levou à cessação do benefício, 

apesar de admitir a gravidade e o grau permanente das sequelas, concluiu 

que estas não incapacitam totalmente o autor para o exercício do labor e, 

que, por isso, deveria ser o caso encaminhá-lo para a avaliação do NRP. 

Todavia, em virtude da baixa escolaridade, o autor se recusou a ser 

reabilitado, fato que levou à cessação do benefício (fl. 127 – julho de 

2016). Isso significa dizer que a existência de conflitos entre as 

conclusões das perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à 

pretensão do segurado afasta a prova da sustentada probabilidade do 

direito, tendo em vista que a matéria só poderá ser desvendada através 

de produção de prova judicial que ateste a incapacidade laborativa total do 

autor (AG 0007919-89.2011.4.01.0000/GO; AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI - 

SEGUNDA TURMA - p. e-DJF1, p.093 de 22.8.2011, j. 25.7.2011). No 

mesmo sentido: "RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTENCIA DE PROVA PERICIAL 

COMPROBATÓRIA DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE LABORAL – ATESTADO MÉDICO PASSADO POR 

FACULTATIVO PARTICULAR – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA 

DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A concessão de antecipação 

de tutela deferindo benefício previdenciário do auxilio doença, necessita 

de comprovação através de perícia médica dotada de força probatória 

suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de desempenho da 

atividade laboral por parte da segurada." (QUARTA CÂMARA CÍVEL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8305/2011 - CLASSE CNJ - 202 – 

COMARCA CAPITAL - j. 14.6.2011) Some-se a isso o fato de que o próprio 

autor carreou com a inicial um atestado médico elaborado pelo Dr. Marcelo 

Neves Lotu – CRM 2409, médico do SUS, em 9.1.2007, atestando que o 

“Quadro é incapacitante para a atividade de montador em indústria 

náutica” (sic fl. 132), numa clara demonstração de que poderá exercer 

função laborativa em outra atividade que não exija maior esforço físico. 

Diante do exposto, indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos 

moldes pleiteados (art. 98 do NCPC). Cite-se o réu dos termos da ação 

para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer 

das matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Considerando a Recomendação 

Conjunta n. 01/2015, do CNJ, no tocante à prova pericial em ações 

previdenciárias, determino, desde logo, a realização de prova pericial 

técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do NCPC, o Dr. João Leopoldo 

Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência 

Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar eventual deformidade de 

membro da parte autora e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, NCPC). Deverá o 

senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, NCPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 
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vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do NCPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 17 de 

março de 2017, às 9h45min, nas dependências deste Fórum, mais 

precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo ser 

intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes técnicos 

para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá trazer 

consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para 

facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias contados da 

intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos acerca do 

laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários periciais através 

do AJC/CJF referido acima. Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta 

decisão. Várzea Grande, 9 de fevereiro de 2017. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002429-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GUIMARAES ECKART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - 0019716-A/MT (ADVOGADO)

ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE OAB - 0015578-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE PREFEITURA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002429-75.2016.8.11.0002 AUTOR: 

MARIA GUIMARAES ECKART RÉU: VARZEA GRANDE PREFEITURA 

Vistos.... MARIA GUIMARÃES ECKART, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Ordinária” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98, afrontando o princípio constitucional da 

irredutibilidade do salário. Esclarece que a regra era e ainda é de fechar a 

folha de pagamento até o dia 20 e efetuar o pagamento no dia 5 ou 10 do 

mês subsequente (Lei Federal n. 8880/94), gerando, assim, uma diferença 

de mais de 10 dias entre o fechamento da folha e o efetivo pagamento. 

Afirma que, por configurar relação de trato sucessivo, segundo 

entendimento do STJ, não ocorre a prescrição do fundo de direito nos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e que a diferença relativa à 

conversão de Cruzeiros Reais para URV é devida também aos servidores 

empossados após o advento da referida lei federal. Apesar de 

regularmente citado, o ente público municipal não contestou o pleito. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do NCPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, NCPC). O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, cabendo salientar que a 

apuração da defasagem na remuneração do servidor, caso seja 

reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem 

sido o recente entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins,j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA – 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RITO DO ART. 543-C DO CPC – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – RECURSO IMPROVIDO. Não há que 

falar em cerceamento de defesa, pela ausência de prova pericial, quando 

a matéria for unicamente de direito. O Superior Tribunal de Justiça, sob o 

rito do art. 543-C, do CPC, firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus 

servidores. A ausência de comprovação de incorporação do índice de 

11,98%, quando da reestruturação da carreira dos servidores, impede o 

acolhimento da tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – 

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CARÊNCIA DA AÇÃO E DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

REJEITADA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ÍNDICE QUE 

REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE E EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

(...). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a 

diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em 

URV é devida aos servidores públicos municipais. (...).” (TJMT - 

Apelação/Reex. Necessário n. 62943/2015, Terceira Câmara Cível, Des. 

Márcio Vidal, j. 7.7.2015, p. DJE 14.7.2015). “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — DIFERENÇA SALARIAL 

— CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — 

DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA — DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA — MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. (...). Em consonância com o entendimento 

consolidado deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal é devido o recebimento de diferença salarial decorrente 

da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV. “(...) Nas ações em 

que se objetiva a percepção de diferença salarial decorrente de errônea 

conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, a 

defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de 

conversão utilizado pelo Município, deve ser apurada em fase de 

liquidação de sentença, de modo a evitar o pagamento em dobro ou o 

enriquecimento sem causa. Recurso não provido” (AgR 25936/2015, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (...).” (TJMT - AgR n. 121579/2015, Quarta 
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Câmara Cível, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 6.10.2015, p. DJE 

15.10.2015). Antes, ainda, de adentrar o mérito propriamente dito da ação, 

convém ressaltar, quanto à prescrição quinquenal, que, de acordo com o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores 

urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 

25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores 

em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de 

que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública 

aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código 

Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no 

Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 

20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 

(cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se originarem” O 

Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às autarquias e 

fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O 

Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a prescrição 

quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e 

órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas 

ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” 

No caso dos autos em que se está diante de créditos de prestações 

sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará apenas as 

parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a 

seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública 

dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 16.9.2016, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, de 16.9.2011. Quanto ao mérito, verifica-se 

que o cerne da controvérsia reside na aferição do apontado direito da 

parte autora ao recebimento das diferenças salariais resultantes da 

equivocada conversão da moeda em URV, por força da Lei n. 8.880/94. A 

Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências, normatiza em seu art. 21, I, 

que: “Art. 21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: I – 

dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética 

dos valores resultantes do inciso anterior.” Na sequência, foi editada a Lei 

nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de cada mês como data-base para 

o cálculo de conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data de pagamento. Desse modo, aos servidores 

que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, cuja conversão não foi efetuada na data 

do efetivo pagamento, foi reconhecida a ocorrência de perda salarial 

referente aos dias que não foram incluídos na correção. A partir de então, 

inúmeras ações foram ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas 

salariais ocasionadas pelos equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, tendo, por conta disso, sido 

pacificado o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

mencionado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que 

dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para a 

constatação do efetivo prejuízo. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir 

a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com 

esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que 

firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, 

ao enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: “RETRATAÇÃO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, 

ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO 

PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – ARTIGO 475- C DO CPC – PRECEDENTES DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da 

real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao 

reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, 

devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais 

superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento 

em dobro ou em percentual indevido. (AgR 102803/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017) Como se vê, não tendo o ente público, 

dentro do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em 

consonância com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, 

que implicou em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 
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de sentença o quantum debeatur.[1] Nesse contexto, deve a Fazenda 

Pública Municipal ser responsabilizada pelo pagamento do índice 

decorrente do processo de liquidação, inclusive ao que ingressou na 

administração pública após o advento da lei que instituiu o Plano Real, 

como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso “in verbis”: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCIA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA. (...) 2-Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva 

dos associados substituídos que não haviam tomado posse no cargo 

quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano Real), pois, em 

razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos servidores que 

ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do início do 

exercício do cargo.” (TJ/MT - ReeNec 36138/2012 – Terceira Câmara Cível, 

Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 28.8.2012, p. 25.9.2012) Cabe 

reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema "versando a questão 

sobre relação de trato sucessivo houve total repercussão da matéria no 

que se refere às obrigações dela decorrentes, albergando os servidores 

e pensionistas que assumiram cargos ou se filiaram posteriormente ao 

evento do plano real”. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança intentada por Maria Guimarães Eckart em 

face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar 

à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 

16.9.2011, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de 

mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por 

cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado 

o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve 

ser calculada sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) 

desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da 

Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 

quando passarão a incidir os índices oficiais e remuneração básica. Com 

relação aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença de 

sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a 

liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. Várzea Grande-MT, 10 de 

fevereiro de 2017. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito [1] RE nº 

735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, 

rel. Min. Luiz Fux.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002429-75.2016.8.11.0002 AUTOR: 

MARIA GUIMARAES ECKART RÉU: VARZEA GRANDE PREFEITURA 

Vistos.... MARIA GUIMARÃES ECKART, qualificada nos autos em epígrafe, 

propôs “Ação de Ordinária” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, 

pessoa jurídica de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98, afrontando o princípio constitucional da 

irredutibilidade do salário. Esclarece que a regra era e ainda é de fechar a 

folha de pagamento até o dia 20 e efetuar o pagamento no dia 5 ou 10 do 

mês subsequente (Lei Federal n. 8880/94), gerando, assim, uma diferença 

de mais de 10 dias entre o fechamento da folha e o efetivo pagamento. 

Afirma que, por configurar relação de trato sucessivo, segundo 

entendimento do STJ, não ocorre a prescrição do fundo de direito nos 

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e que a diferença relativa à 

conversão de Cruzeiros Reais para URV é devida também aos servidores 

empossados após o advento da referida lei federal. Apesar de 

regularmente citado, o ente público municipal não contestou o pleito. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, por não ter o réu contestado o pleito, mesmo 

devidamente citado, declaro-o revel por ausência de contestação. 

Contudo, por se tratar de ente público municipal, não há se falar em 

aplicação do art. 344 do NCPC, por versar a causa sobre direitos 

indisponíveis (art. 345, II, NCPC). O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, inclusive pericial, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, cabendo salientar que a 

apuração da defasagem na remuneração do servidor, caso seja 

reconhecida, poderá ser realizada em liquidação de sentença. Esse tem 

sido o recente entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 

CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CRITÉRIOS 

PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA CONVERSÃO DA URV. 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO 

EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 

83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei n. 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em liquidação de sentença, há 

de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 

1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 

13/6/2012.). Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 

1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins,j. 23/06/2015, 

DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA – 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RITO DO ART. 543-C DO CPC – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DEVIDO – RECURSO IMPROVIDO. Não há que 

falar em cerceamento de defesa, pela ausência de prova pericial, quando 

a matéria for unicamente de direito. O Superior Tribunal de Justiça, sob o 

rito do art. 543-C, do CPC, firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus 

servidores. A ausência de comprovação de incorporação do índice de 

11,98%, quando da reestruturação da carreira dos servidores, impede o 
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acolhimento da tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – 

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CARÊNCIA DA AÇÃO E DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

REJEITADA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA 

FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ÍNDICE QUE 

REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE E EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

(...). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a 

diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em 

URV é devida aos servidores públicos municipais. (...).” (TJMT - 

Apelação/Reex. Necessário n. 62943/2015, Terceira Câmara Cível, Des. 

Márcio Vidal, j. 7.7.2015, p. DJE 14.7.2015). “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — DIFERENÇA SALARIAL 

— CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — 

DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA — DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA — MANUTENÇÃO - 

RECURSO DESPROVIDO. (...). Em consonância com o entendimento 

consolidado deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal é devido o recebimento de diferença salarial decorrente 

da conversão errônea de Cruzeiros Reais em URV. “(...) Nas ações em 

que se objetiva a percepção de diferença salarial decorrente de errônea 

conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, a 

defasagem na remuneração do servidor, decorrente do método de 

conversão utilizado pelo Município, deve ser apurada em fase de 

liquidação de sentença, de modo a evitar o pagamento em dobro ou o 

enriquecimento sem causa. Recurso não provido” (AgR 25936/2015, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (...).” (TJMT - AgR n. 121579/2015, Quarta 

Câmara Cível, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 6.10.2015, p. DJE 

15.10.2015). Antes, ainda, de adentrar o mérito propriamente dito da ação, 

convém ressaltar, quanto à prescrição quinquenal, que, de acordo com o 

art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 

trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores 

urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de 

trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 

25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos trabalhadores 

em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o entendimento de 

que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda Pública 

aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas no Código 

Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no 

Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do Decreto n. 

20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em 5 

(cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se originarem” O 

Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às autarquias e 

fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo reproduzido: “O 

Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a prescrição 

quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e 

órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas 

ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei federal, estadual ou 

municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.” 

No caso dos autos em que se está diante de créditos de prestações 

sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará apenas as 

parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do ensinamento a 

seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública 

dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, 

meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 20.910/32). Em 

casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, atingindo, 

apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) 

anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em Juízo, 

Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse posicionamento 

por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe 

abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Desta feita, tendo a ação sido distribuída 

em 16.9.2016, havendo êxito no pleito, as verbas serão devidas ao 

servidor apenas em relação aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação, ou seja, de 16.9.2011. Quanto ao mérito, verifica-se 

que o cerne da controvérsia reside na aferição do apontado direito da 

parte autora ao recebimento das diferenças salariais resultantes da 

equivocada conversão da moeda em URV, por força da Lei n. 8.880/94. A 

Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências, normatiza em seu art. 21, I, 

que: “Art. 21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: I – 

dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética 

dos valores resultantes do inciso anterior.” Na sequência, foi editada a Lei 

nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de cada mês como data-base para 

o cálculo de conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data de pagamento. Desse modo, aos servidores 

que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, cuja conversão não foi efetuada na data 

do efetivo pagamento, foi reconhecida a ocorrência de perda salarial 

referente aos dias que não foram incluídos na correção. A partir de então, 

inúmeras ações foram ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas 

salariais ocasionadas pelos equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, tendo, por conta disso, sido 

pacificado o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

mencionado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que 

dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para a 

constatação do efetivo prejuízo. Dessa forma, cabe ao Judiciário garantir 

a eficácia do princípio constitucional da igualdade de tratamento, com 

esteio em inúmeros julgados, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que 

firmou o entendimento de que os servidores públicos que recebiam 

antecipadamente seus vencimentos têm direito ao reajuste do percentual 

de 11,98% (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como 

relator o Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 

20.4.2001). No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 

(...)”(STJ – AgRg no AREsp 175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. 

Humberto Martins, j. 26.6.2012). Recentemente, a Primeira Turma do STF, 

ao enfrentar tema semelhante, assim se posicionou: “VENCIMENTOS – 

CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS .O Supremo, no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na conversão de 

vencimentos de servidores federais, estaduais e municipais, expressos 

em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se 

ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente fixado à 

época, vedada a compensação com aumentos posteriores.” (STF – 

Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – 

j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso também tem se posicionado da seguinte forma: “RETRATAÇÃO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, 

ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO 

PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – ARTIGO 475- C DO CPC – PRECEDENTES DOS 

TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram 
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entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da 

real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao 

reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, 

devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais 

superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento 

em dobro ou em percentual indevido. (AgR 102803/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017) Como se vê, não tendo o ente público, 

dentro do âmbito de sua atuação, comprovado a edição de leis em 

consonância com a nova ordem econômica criada pela referida lei federal, 

que implicou em mudança do padrão monetário, a observância das normas 

supracitadas é providência que se impõe, mesmo naqueles casos em que 

o ingresso do servidor público tenha ocorrido após a conversão dos 

vencimentos em URV, em março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. 

min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se 

que, provada a condição de servidor e já sendo reconhecido o direito à 

aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos 

e inativos, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente 

correção do errôneo critério de conversão de forma a assegurar o poder 

aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda 

Pública (Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 

9.7.2013 – DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido 

apenas ao legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

conforme prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal 

decidiu que tal reconhecimento não se limita aos servidores desses 

Poderes, que foram apontados apenas exemplificativamente, mas também 

aos demais servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação 

de sentença o quantum debeatur.[1] Nesse contexto, deve a Fazenda 

Pública Municipal ser responsabilizada pelo pagamento do índice 

decorrente do processo de liquidação, inclusive ao que ingressou na 

administração pública após o advento da lei que instituiu o Plano Real, 

como no caso da autora, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso “in verbis”: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCIA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA 

RATIFICADA. (...) 2-Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva 

dos associados substituídos que não haviam tomado posse no cargo 

quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano Real), pois, em 

razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos servidores que 

ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do início do 

exercício do cargo.” (TJ/MT - ReeNec 36138/2012 – Terceira Câmara Cível, 

Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 28.8.2012, p. 25.9.2012) Cabe 

reproduzir aqui parte do voto que esclarece o tema "versando a questão 

sobre relação de trato sucessivo houve total repercussão da matéria no 

que se refere às obrigações dela decorrentes, albergando os servidores 

e pensionistas que assumiram cargos ou se filiaram posteriormente ao 

evento do plano real”. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança intentada por Maria Guimarães Eckart em 

face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a incorporar 

à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, bem como o pagamento dos valores pretéritos a partir de 

16.9.2011, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os juros de 

mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por 

cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado 

o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve 

ser calculada sobre o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) 

desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da 

Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, 

quando passarão a incidir os índices oficiais e remuneração básica. Com 

relação aos honorários advocatícios, por se tratar o caso de sentença de 

sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a 

liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4º, II, do NCPC. Deixo de 

condená-lo em custas processuais, por ser isento do pagamento de tal 

verba, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001). Processo sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C. Várzea Grande-MT, 10 de 

fevereiro de 2017. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito [1] RE nº 

735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, 

rel. Min. Luiz Fux.

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000389-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência em sua 

modalidade antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do 

CPC, tendo em vista que nesta fase processual ainda não se encontra 

presente o requisito da probabilidade do direito, que somente será 

evidenciado na fase instrutória, sobretudo em razão dos requisitos 

específicos exigidos para a concessão deste tipo de benefício, 

ressaltando que os documentos que instruem o pedido são insuficientes a 

demonstrar a alegada atividade rural exercida pela parte autora, 

dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará no decorrer da 

instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a prestação 

jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do processo, não 

se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar caracterizado 

o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na Ap. 217.135-3, 

julgs. TAMG 65/85). Assim, cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o 

pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no 

art. 337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

NCPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000446-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência em sua 

modalidade antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do 

CPC, tendo em vista que nesta fase processual ainda não se encontra 

presente o requisito da probabilidade do direito, que somente será 

evidenciado na fase instrutória, sobretudo em razão dos requisitos 

específicos exigidos para a concessão deste tipo de benefício, 

ressaltando que os documentos que instruem o pedido são insuficientes a 

demonstrar a alegada atividade rural exercida pela parte autora, 

dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará no decorrer da 

instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a prestação 
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jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do processo, não 

se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar caracterizado 

o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na Ap. 217.135-3, 

julgs. TAMG 65/85). Cite-se o réu para, no prazo legal, contestar o pleito. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

NCPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004572-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - 0005026-N/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da 

Lei 1.060/50). II) Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

tendo em vista que nesta fase processual ainda não se encontra presente 

o requisito da verosimilhança da alegação, que somente será evidenciado 

na fase instrutória, sobretudo em razão dos requisitos específicos 

exigidos para a concessão deste tipo de benefício, ressaltando que os 

documentos que instruem o pedido são insuficientes para demonstrar o 

alegado pelo autor, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: “Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caratcerizado o cerceamento de defesa” (AC. Um. 1ª Câm. Do TAMG, na 

AP. 217.135-3, julg. TAMG 65/85) III) Ordeno a citação do requerido para, 

no prazo legal, contestar o pleito, ressaltando que as partes manifestaram 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, conforme se 

infere na petição inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31.3.2016, emitido pelo réu. Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do NCPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC), Após, conclusos para 

decisão. Cumpra-se.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000001-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORCISIO FRANCISCO DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para, dentro 

de 05(cinco)dias, depositar a diligência do Oficial de Justiça, Agencia 

2764-2, conta 11.850-8, Banco do Brasil, para cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000019-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PINTO SAMPAIO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para, dentro 

de 05(cinco)dias, depositar a diligência do Oficial de Justiça, Agencia 

2764-2, conta 11.850-8, Banco do Brasil, para cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-40 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000091-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - 22165-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO CLARO DA SILVA (RÉU)

MAGAZINE VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

IVANIL VITORIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para, dentro 

de 05(cinco)dias, depositar a diligência do Oficial de Justiça, Agencia 

2764-2, conta 11.850-8, Banco do Brasil, para cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-183 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002768-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA NOGUEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JOAO SIMAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - 7693-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos. . 1. 

Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição. Sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000094-49.2017.8.11.0002

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:

ROSILANDIA DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

LELIS JOSE DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para, dentro 

de 05(cinco)dias, depositar a diligência do Oficial de Justiça, Agencia 

2764-2, conta 11.850-8, Banco do Brasil, para cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 996316/2/2017 Página 38 de 40



DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000098-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. GARCIA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para, dentro 

de 05(cinco)dias, depositar a diligência do Oficial de Justiça, Agencia 

2764-2, conta 11.850-8, Banco do Brasil, para cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-159 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003604-07.2016.8.11.0002

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:

ELIZABETH CORREA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte autora para, dentro do prazo legal, manifestar-se nestes 

autos quanto à certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002308-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE MENDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte autora para, dentro do prazo legal, manifestar-se nestes 

autos quanto à certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003434-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - 19028-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

Intima-se a parte autora para, dentro do prazo legal, manifestar-se nestes 

autos quanto à certidão negativa do oficial de justiça, id 4607099.
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