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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

       Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. João Ferreira Filho

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
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       Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

       Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 13:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

QUINTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

SEXTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras 

      Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - 

      Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 008/2017 – DF

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições legais, 

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

dezembro de 1985 (COJE) e

 CONSIDERANDO o retorno da Gestora da Central de Mandados WALDETE 

ABDLA MEIRELES SILVA,

 RESOLVE:

 Art. 1.º Revogar a Portaria nº. 004/2017-DF, para que o artigo 1º da 

Portaria nº. 002/2013-DF, de 14 de março de 2013, passa a vigorar com a 

seguinte redação: “Art. 1º DETERMINAR, AUTORIZAR E/OU DELEGAR 

para a servidora Sônia Corrêa Fernandes (CPF nº. 080673408-62) a 

ordenação de despesas com a finalidade de movimentar a Conta-Corrente 

nº. 14239-5, Agência 3834-2, Banco do Brasil (diligências de Oficiais de 

Justiça), assinando em conjunto com a servidora Waldete Abdala Meirelles 

Silva (CPF 362.889.691-68).

 Art. 2º Esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação.

 Publique-se. Intime-se e Cumpra-se remetendo-se cópia da Portaria ao 

Setor Responsável no Banco do Brasil, bem como ao FUNAJURIS e demais 

setores competentes do TJMT.

 Cuiabá, 23 de março de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

 Juíza De Direito Diretora Do Foro Da Comarca De Cuiabá

Decisão

CIA N°:

0723634-42.2016.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MARCOS ROGÉRIO TICIANELI

ADVOGADO(A):

 PÂMELA NÚSSYA DE B. FERRETI - OAB/MT Nº 15.903

Vistos, etc.

Conforme exigência do Departamento de Controle e Arrecadação – DCA 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, INTIME-SE a causídica para 

apresentar um e-mail de comunicação para fins do pedido proposto, visto 

que nas diligências realizadas por esta Diretoria (petição, cadastro Apolo, 

OAB/MT) não foi possível a localização de nenhum contato telefônico ou 

e-mail.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 22 de março de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA N°:

0725932-07.2016.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE:

 ALEXANDRE CASTRO DE ALMEIDA

ADVOGADO (A):

 LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS - OAB/MT 17.049

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de valor depositado na conta destinada 

à diligência de Oficiais de Justiça deste Foro, formulado por ALEXANDRE 

CASTRO DE ALMEIDA em razão de recolhimento na forma indevida 

(envelope).

 Aduz que o depósito foi efetivado no dia 11/11/2016 no valor de R$ 35,00 

(trinta e cinco reais) conforme o comprovante nº 2619092253 anexo.

 Da análise do valor vindicado, verifica-se a correspondência de dados 

entre o comprovante apresentado () e o extrato bancário da Conta 

Corrente da Diretoria do Fórum de Cuiabá - Oficiais de Justiça (Agência: 

14239-5/Conta: 3834-2 /Banco do Brasil).

Posto isso, DEFIRO o pedido de restituição do valor de R$ 35,00 (trinta e 

cinco reais).

Encaminhem-se este expediente à Gestora da Central de Mandados (DCM) 

para proceder à transferência do valor para a conta corrente abaixo 

indicada:

Banco do Brasil - nº 001

Agência: 2373-6

Conta Corrente: 421.882-5

Titular: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

CPF: 939.066.501-97

Comprovada a transação bancária mediante a anexação do comprovante 

neste expediente, remetam-no ao Setor de Processos Administrativos-FC 

para arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

" h t t p : / / c i a . t j m t . j u s . b r / P u b l i c o / C o n s u l t a P u b l i c a / I n d e x . a s p x " 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.

 Cuiabá, 22 de março de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 0150/2017/GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2016, pelo Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, Marcos Granado Martins,

 RESOLVE:

 DESIGNAR o(a) servidor(a) JULIANO EMANUEL BITTENCOURT CAMARGO 

BARROSO, matrícula nº. 32801, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria 

da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário , no período de 24/03/2017 a 07/04/2017 

(férias).

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

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

 Cuiabá, 17 de março de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 0147/2017/GRHFC

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o período de 01 ( um) dia de compensatória, pelo Gestor 

Judiciário , da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Alexandre Venceslau 

Pianta,

 RESOLVE:

 DESIGNAR o(a) servidor(a) JEFFERSON LUIZ DE SOUZA, matrícula nº. 

8604, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Secretaria da 2ª Vara Cível da 

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

Gestor Judiciário Substituto, no dia 1 5/03/2017 (compensatória).

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

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

 Cuiabá, 15 de março de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 0158/2017/GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0707026-32.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o (a) servidor (a) ELINETE SANTANA NUNES DE ARAÚJO 
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KESTRING, matrícula nº. 1398, Técnico Judiciário, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete da MM.ª. 

Juíza da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Dra. Suzana Guimarães 

Ribeiro Araújo, com efeitos a partir da publicação desta.

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

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

Cuiabá, 23 de março de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 0157/2017/GRHFC

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0707026-32.2017.8.11.0001,

 RESOLVE:

 EXONERAR o(a) servidor(a) ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA, 

matrícula nº. 11261, nomeado (a) pela Portaria n.º 0137/2008, de 

06/02/2008, para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico 

Jurídico, no Gabinete da Juíza da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - 

Drª. Suzana Guimarães Ribeiro Araújo, com efeitos a partir da publicação 

desta.

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

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

 Cuiabá, 23 de março de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 0151/2017/GRHFC

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o relatório médico de 10/03/2017, em que consta a 

necessidade de 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento do trabalho à 

servidora DAIANE SABBAG DAVID FRANÇA - matrícula 23.502, Gestora 

Administrativa 2.

 RESOLVE:

 DESIGNAR o(a) servidor(a) NELITA BANDEIRA DUARTE, matrícula nº. 

3298, Técnico Judiciário, lotado(a) na Central de Administração - Comarca 

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

Administrativo 2, no período de 12/03/2017 a 25/04/2017 (licença médica).

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

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

 Cuiabá, 17 de março de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Varas Cíveis

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1007894-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SUZANA TRENAS GRANADOS (AUTOR)

FRANCISCO CARLOS GRANADOS CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - 6727-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007894-11.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO CARLOS GRANADOS 

CASTRO, MONICA SUZANA TRENAS GRANADOS RÉU: PAULO DE TAL 

Vistos. FRANCISCO CARLOS GRANADOS CASTRO e sua mulher MONICA 

SUZANA TRENAS GRANADOS interpuseram o presente interdito 

proibitório com pedido liminar contra PAULO DE TAL e OUTROS, visando a 

proteção possessória de 05 (cinco) lotes urbanos contíguos, que totalizam 

2.250,00m², localizados na quadra 13, do loteamento Jardim Mariana, 

nesta Capital. Verifico dos presentes autos que os autores não 

recolherem as custas processuais, razão pela INTIMO-OS para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o recolhimento ou procedam com a 

devida regularização, vinculando-a ao sistema PJE, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

3ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1006434-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - 0019738-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006434-86.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA DAS GRACAS GOMES RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, em correição. A parte autora pretende 

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

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

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1007018-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - 10208-O/MT (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - 0010335-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007018-56.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ATAIDE SALVADOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 
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nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007758-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR ANDRIL BONI ZANOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007758-14.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ARTHUR ANDRIL BONI ZANOL RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos, em correição. O autor pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, entretanto, narra a 

exordial que o mesmo é "empresário" e, não consta nos autos documento 

que comprove a alegada hipossuficiência. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de 

Renda, nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006862-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JOSEFA BARROS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - 7467-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006862-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANA JOSEFA BARROS DA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, em correição. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de 

Renda, nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento 

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

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Intimação 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)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015451-83.2016.8.11.0041 

AUTOR: ARLINDO PEDRO DE ALMEIDA, DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA 

RÉU: DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME Vistos em correição, 

Esclareçam os autores porque pretendem a citação da ré Donatoni 

Engenharia Ltda. em nome e endereço de pessoa jurídica distinta. 

Intime-se. Cumpra-se.

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

Processo Número: 1002404-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - 16360-B/MT (ADVOGADO)

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - 0007344-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002404-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: JACKLINE SIQUEIRA SOBRINHO RÉU: ENERGISA S/A Vistos em 

correição, Mantenho a decisão proferida no ID n. 4973042 por seus 

próprios fundamentos, mormente porque a parte autora não comprovou o 

propalado depósito de caução. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação designada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março de 

2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

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

Processo Número: 1007055-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007055-83.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 
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custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006743-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006743-10.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LEDSON LEANDRO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006838-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006838-40.2017.8.11.0041 AUTOR: 

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007564-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONSECA DE JESUS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007564-14.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação no qual FLAVIO FONSECA DE JESUS busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO GERAIS. Inicialmente, destaco que sou 

conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à 

desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 
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necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007791-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - 22079-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007791-04.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CLAUDINEI ALVES RAMALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007565-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINS DE ARAUJO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007565-96.2017.8.11.0041 AUTOR: 

JANAINA MARTINS DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

destaco que sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que 

pugna quanto à desnecessidade de prévio requerimento administrativo 

quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser 

postulado. No entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia 

necessária, passando a acompanhar a corrente que defende o 

esgotamento da via administrativa, com a consequente caracterização de 

resistência à pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação 

do Poder Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, 

apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. 

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

certifique o necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2017. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007944-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO FERREIRA DE ALVARENGA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007944-37.2017.8.11.0041 AUTOR: 

SILVANO FERREIRA DE ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 25 de maio de 2017, às 08:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006027-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - 41233-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1006027-80.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se 

de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada por TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O sistema aponta que não há nenhuma 

guia de recolhimento vinculada ao processo, sendo que não consta da 

exordial o pedido de justiça gratuita. A par disso, intime-se o autor para em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial apresentando aos autos a guia 

de recolhimento, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após o 

decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá, 13 de março de 2017. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005067-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - 0005682-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005067-27.2017.811.0041 Vistos em correição. 
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Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos com Pedido de Liminar ajuizada por MARCIO ALEXANDRE 

GARCIA, em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, afirmando que consta 

uma restrição em seu nome junto ao SPC/SERASA proveniente da 

requerida, cuja à dívida já foi discutida judicialmente perante o Segundo 

Juizado Especial Cível da Capital, com a declaração de inexistência do 

débito junto à Instituição Bancária. Postula a concessão da liminar a fim de 

determinar que a requerida efetue a imediata exclusão de seu nome, junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Por esta via, pretende o autor a concessão de 

antecipação de tutela para que a ré retire o seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, ao argumento de que desconhece a dívida cobrada, 

já que a mesma foi discutida e declarada inexistente pelo Segundo Juizado 

Especial Cível da Capital conforme Sentença id. 4926152. In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

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

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

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

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o 

deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos 

elementos suficientes que comprovem a probabilidade do alegado direito 

do autor, tampouco restou demonstrado à inclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção de crédito. Ademais, em relação à Sentença exarada 

no Segundo Juizado Especial Cível desta Capital, esta se refere à 

cobrança de tarifas pela manutenção de conta inativa, enquanto que na 

presente ação, refere-se ao contrato de n. 460784361000004. Assim com 

a ausência dos requisitos autorizadores, forçoso se faz o indeferimento 

da tutela requerida. Nesse sentido a jurisprudência: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Os requisitos 

expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a 

concessão da tutela provisória de urgência – ausência, in casu, dos 

requisitos autorizadores da medida – hipótese dos autos na qual o 

deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades 

apresentadas. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DA 

AUTORA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21036861820168260000 SP 

2103686-18.2016.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de 

Julgamento: 14/06/2016, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/06/2016) Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Assim sendo, em atenção 

ao que determina o art.334 e §§ do NCPC, designo o dia 19.06.2017, às 

08:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos 

do CPC. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-1709 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1005184-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEMARA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - 15302-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005184-18.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DULCEMARA RIBEIRO RÉU: ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO 

Vistos, em correição. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos 

autos, documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de março de 2017. Luiz 
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Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1012969-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN LUZIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - 0011495-A/MT (ADVOGADO)

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - 4747-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COTRIM DIAS & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - 0004032-A/MT (ADVOGADO)

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - 20572-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012969-65.2016.8.11.0041 

AUTOR: KELLEN LUZIA DA CONCEICAO RÉU: COTRIM DIAS & CIA LTDA 

Vistos em correição, Intime-se a ré para manifestar-se, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a alegação da autora e documentos, 

juntados nos Id´s abaixo, bem como comprovar o cumprimento das 

determinações exaradas na liminar concedida nestes autos, sob pena de 

incidência na multa cominatória já fixada, sem prejuízo de outras medidas 

coercitivas que se fizerem necessárias, as quais serão adotadas após o 

devido contraditório ao quanto alegado pela autora e a realização da 

audiência de conciliação designada para 3/4/2017. Ultimada a providência 

acima, aguarde-se a audiência designada, vindo-me os autos conclusos 

caso não haja autocomposição entre as partes. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de 

Direito.

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

Processo Número: 1006636-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006636-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIVALDO APARECIDO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006636-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006636-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIVALDO APARECIDO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006636-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006636-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIVALDO APARECIDO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 
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Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006636-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006636-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIVALDO APARECIDO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006636-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006636-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIVALDO APARECIDO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006743-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006743-10.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LEDSON LEANDRO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LEDSON LEANDRO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006743-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006743-10.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006743-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006743-10.2017.8.11.0041 AUTOR: 

WELLINTON DOUGLAS ALVES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LEDSON LEANDRO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
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pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005762-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO CARVALHO CRUZ (AUTOR)

SOYANE BATISTA DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA OAB - 0012325-A/MT (ADVOGADO)

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - 0012163-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005762-78.2017.8.11.0041 AUTOR: 

SILVANO CARVALHO CRUZ e SOYANE BATISTA DA SILVA CARVALHO 

RÉU: PONTUAL CONSTRUTORA LTDA Vistos, em correição. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da 

ação, todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação 

de necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária 

gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para a concessão, bem como diante da disposição prevista 

na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 08 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005825-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA RAQUEL MACHADO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1005825-06.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por CINTHIA 

RAQUEL MACHADO DE MELO em desfavor de SISAN ENGENHARIA LTDA. 

A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Diante do crescente número de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para a concessão, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

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

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

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de 

Renda, nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Consigno que a autora poderá, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Por fim, deverá ainda a parte autora, em igual período, 

apresentar aos autos cópia LEGÍVEL do seu documento pessoal (id. 

4969055). Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1002539-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ FATIMA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - 0018982-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA DA SILVA (RÉU)

MARIA LUCITANIA BATISTA DA SILVA (RÉU)

VAGSON BATISTA BRAGIAO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1002539-20.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela 

de Evidência de Imissão na Posse e Indenização de Perdas e Danos 

ajuizada por BEATRIZ FÁTIMA DE AMORIM em desfavor de VAGSON 

BATISTA BAGRIÃO e OUTROS. A parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas 

judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, narra a exordial 

que a autora desenvolve a atividade de doméstica, tendo inclusive cópia 

da carteira de trabalho com registro no ano de 2013 (id. 4723778). 

Entretanto, chama atenção nos autos, à cópia do contrato de venda e 

compra de imóvel urbano datado do ano de 2015 (id. 4723852), onde 

consta a qualificação profissional da parte autora como empresária. Diante 

do crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para a 

concessão, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

que preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando aos autos, comprovante de rendimento 

atualizado e/ou à última declaração de Imposto de Renda, nos termo do art. 

99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. Consigno que a 

autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas judiciais. 

Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 

08 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004964-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - 0010483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1004964-20.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

Cumulada com Indenização de Danos Morais com Tutela de Urgência 

ajuizada por MARIA DA GUIA CRUZ em desfavor de COMPANHIA DE 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL. A parte autora 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, 

todavia, não juntou nos autos, a declaração de hipossuficiência, bem 

como documento que comprove a situação de necessidade. Diante do 

crescente número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas 

que não preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem 

como diante da disposição prevista na Constituição Federal de que a 

Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte 
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autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os 

pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, 

juntando aos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada do 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, proceder com o recolhimento das custas 

judiciais. Por fim, deverá ainda a parte autora, em igual período, emendar a 

inicial, colacionando aos autos cópia LEGÍVEL do comprovante de 

pagamento (id.4917682). Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LEDSON LEANDRO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006774-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON LEANDRO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006774-30.2017.8.11.0041 AUTOR: 

LEDSON LEANDRO CURVO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de conciliação que 

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

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

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006484-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - 247302-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE BECKER MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1006484-15.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos 

Causados por Acidente de Transito, interposta por TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A, em desfavor de ARLENE BECKER MENDES, que fora 

distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. As custas 

dos processos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada pelo 

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 recolhimento de custa e taxa 

judiciária, com a comprovação do respectivo recolhimento, na forma 

disposta no artigo 2º, do referido Provimento, sob pena de cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006980-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - 0012129-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS (RÉU)

ANTONIO CARLOS RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1006980-44.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela 

de Urgência, interposta por AMPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, em desfavor de ANTÔNIO CARLOS RAMOS e OUTROS, que fora 

distribuída sem o devido recolhimento das custas processuais. As custas 

dos processos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada pelo 

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 recolhimento de custa e taxa 

judiciária, com a comprovação do respectivo recolhimento, na forma 

disposta no artigo 2º, do referido Provimento, sob pena de cancelamento 

do feito (art. 290 do NCPC). Após o decurso do prazo, certifique-se e 

concluso. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001197-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - 0236655-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N M DE ALMEIDA TRANSPORTES RODOVIARIO EPP - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001197-71.2017.8.11.0041 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por 

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A em desfavor de N M DE ALMEIDA 

TRANSPORTES RODOVIÁRIO EPP-EPP. Designo o dia 19/06/2017, às 

08:30 horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá 14 de março de 2017 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001941-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - 152165-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.BENEDITA DOS SANTOS COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001941-66.2017.8.11.0041 Vistos, em correição. 

Intime-se o autor para em 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando 

aos autos copia LEGÍVEL do contrato (id. 4680619). No mesmo prazo 

deverá este adequar a qualificação das partes nos termos do art. 319, II 

do CPC/15, apresentando aos autos o endereço eletrônico de ambas as 

partes. Consigno que, o não atendimento das determinações acima 

importará em indeferimento da inicial nos termos do art. 321, Paragrafo 

Único do CPC/15. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 

2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005001-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - 0004318-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUBES LISBOA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005001-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: EUBES 

LISBOA RIBEIRO - ME Vistos, em correição. Cite-se o devedor executado 

para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá 14 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005253-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - 0004589-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JOSE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005253-50.2017.8.11.0041 AUTOR: BEIRA 

RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. RÉU: SAO JOSE 

CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME Vistos, correição. Expeça-se 

mandado de citação, nos termos do inciso I, art. 246 do NCPC, com prazo 

de 15 dias, para cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte 

requerida cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, 

NCPC). Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer 

embargos (art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 

o título executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, 

poderá depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + 

custas + honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, 

acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, 

§ 5º c/c art. 916, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1006566-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DONIZETE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - 0017676-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006566-46.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARCIO DONIZETE RIBEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Inicialmente, destaco que sou conhecedor da posição 

doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de 

prévio requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o 

pleito na esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

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

Processo Número: 1007048-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1007048-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: ARTUR APARECIDO DA SILVA CAMPOS RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, em correição. 

Trata-se de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao 

seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, destaco que sou conhecedor da 

posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade 

de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que 

o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a autuação do Poder Judiciário. Assim, intime-se a 

parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar cópia do prévio requerimento 

administrativo do direito postulado em juízo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme recente entendimento do eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 

04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – 

Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Com o 

transcurso do prazo estabelecido, certifique o necessário e em seguida 

remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1006636-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO APARECIDO BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - 0011439-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006636-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: SIVALDO APARECIDO BRAGA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum.. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006982-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA BRASILEIRO (AUTOR)

ASSIL 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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1006982-14.2017.8.11.0041 AUTOR: ASSIL 

DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA BRASILEIRO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007000-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007000-35.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CLEONICE GONCALVES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, em correição. Trata-se de Ação no qual a 

KIMBERLLY LAUANY OLIVEIRA DE SOUZA menor impúbere, neste ato 

representada pela sua avó paterna CLEONICE GONÇALVES DE SOUZA 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Inicialmente 

defiro o pedido de retificação do polo ativo (id. 5333431). Anote-se. 

Designo o dia 25 de maio de 2017, às 08:30 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 13 

de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006706-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VENTURA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - 0011645-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1006706-80.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação no qual THIAGO VENTURA DE PINHO busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, destaco que 

sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto 

à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006706-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VENTURA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - 0011645-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1006706-80.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação no qual THIAGO VENTURA DE PINHO busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, destaco que 

sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto 

à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006706-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VENTURA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - 0011645-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Código: 1006706-80.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação no qual THIAGO VENTURA DE PINHO busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, destaco que 

sou conhecedor da posição doutrinária e jurisprudencial que pugna quanto 

à desnecessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao seguro 

DPVAT, para que o pleito na esfera judicial possa ser postulado. No 

entanto, revejo o aludido posicionamento e com a vênia necessária, 

passando a acompanhar a corrente que defende o esgotamento da via 

administrativa, com a consequente caracterização de resistência à 

pretensão exposta em juízo para que seja viável a autuação do Poder 

Judiciário. Assim, intime-se a parte, para em 15 (quinze) dias, apresentar 

cópia do prévio requerimento administrativo do direito postulado em juízo, 

sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente entendimento do 

eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, 6ª 

Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado 

em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 

22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, certifique o 

necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - 0007276-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005792-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MARCELO MARINI EXECUTADO: RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS, R 

N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos, em correição. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena 

de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2017 Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - 0007276-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005792-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MARCELO MARINI EXECUTADO: RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS, R 

N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos, em correição. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena 

de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2017 Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - 13038-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - 13038-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - 0007276-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005792-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MARCELO MARINI EXECUTADO: RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS, R 

N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos, em correição. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena 

de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2017 Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005001-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - 0004318-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUBES LISBOA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005001-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA EXECUTADO: EUBES 

LISBOA RIBEIRO - ME Vistos, em correição. Cite-se o devedor executado 

para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá 14 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1007311-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WOLF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007311-26.2017.8.11.0041 AUTOR: 

DANIEL WOLF RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, em correição. 

Trata-se de ação no qual se busca indenização referente ao seguro 

DPVAT. Em primeiro lugar, diante do crescente número de assistência 

judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para a concessão, bem como diante da disposição prevista 

na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termo do art. 99, § 2ª, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Friso, ainda, que sou conhecedor da posição doutrinária e 

jurisprudencial que pugna quanto à desnecessidade de prévio 

requerimento administrativo quanto ao seguro DPVAT, para que o pleito na 

esfera judicial possa ser postulado. No entanto, revejo o aludido 

posicionamento e com a vênia necessária, passando a acompanhar a 

corrente que defende o esgotamento da via administrativa, com a 

consequente caracterização de resistência à pretensão exposta em juízo 

para que seja viável a atuação do Poder Judiciário. Assim sendo, 

concomitante com a determinação retro, deve o requerente, no prazo de 

15 dias, apresentar cópia do prévio requerimento administrativo do direito 

postulado em juízo, sob pena de indeferimento da inicial, conforme recente 

entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 

172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 169999/2015, 2ª 

Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – Apelação n. 145056/2016, 1ª Câm. 

Cível, julgado em 22/11/2016). Com o transcurso do prazo estabelecido, 

certifique o necessário e em seguida remeta-se os autos à conclusão. 

Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 

16 de março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - 13038-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - 13038-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - 0007276-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005792-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MARCELO MARINI EXECUTADO: RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS, R 

N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos, em correição. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena 

de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2017 Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - 0007276-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005792-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MARCELO MARINI EXECUTADO: RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS, R 

N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP Vistos, em correição. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena 

de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 18 de 131



da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 15 de março de 2017 Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1015838-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANE RODRIGUES JUVENAL ARAUJO (REQUERENTE)

TATIANA RODRIGUES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - 0019613-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015838-98.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: TATIANA RODRIGUES ARAUJO, HELIANE RODRIGUES 

JUVENAL ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por TATIANA 

RODRIGUES ARAUJO, representada por HELIANE RODRIGUES JUVENAL 

ARAUJO em desfavor da TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A , ambos 

devidamente qualificados nos autos. O pedido de Assistência Judiciária 

Gratuita foi indeferido pelas razões expostas na decisão do id. 4369830, 

oportunidade em que fo determinada a intimação da autora para efetuar o 

recolhimento das custas , sob pena de cancelamento da distribuição. 

Intimada, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão (id. 5057455) É o 

relatório. Decido. Intimada por seu advogado para dar prosseguimento ao 

feito, promovendo o recolhimento das custas judiciárias, eis que o seu 

pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, a autora não 

atendeu ao chamado judicial, estando esta ação paralisada desde o seu 

nascedouro. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos dos arts. 290 do Novo Código de Processo Civil. 

Conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT., 23 de Março de 2.017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1014706-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINA DOMINGAS DA SILVA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 1014706-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: AGRIPINA DOMINGAS DA SILVA RÉU: DONATONI ENGENHARIA 

LTDA - ME Vistos em correição. Trata-se de ação movida por AGRIPINA 

DOMINGAS DA SILVA, na qual se pretendeu a obtenção de declaração de 

USUCAPIÃO de imóvel registrado em nome de DONATONI ENGENHARIA 

LTDA – ME, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. Após o 

ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial (id. 1936328) para 

juntada dos seguintes documentos: a) a devida qualificação e endereço 

dos confinantes, eis que deverão ser citados pessoalmente; b) a planta do 

imóvel que pretende usucapir; c) certidão vintenária do imóvel atualizada; 

d) endereço eletrônico das partes; e) interesse na realização da audiência 

de conciliação. A autora peticionou nos autos (id. 2452242) informando 

que possuía interesse na realização da audiência de conciliação, e 

pleiteou a dilação de prazo para apresentação dos documentos 

determinados na decisão do id. 1936328, ao que concedeu-se o prazo de 

30 (trinta) dias, consoante se infere do id. 3001569. Apesar da petição do 

id. 2452242 ter sido protocolada em 21.09.2016, e a decisão de dilação (id. 

3001569) ter sido proferida em 30.09.2016, a certidão do id. 5057005, 

lavrada em 08.03.2017 informa a inércia da parte em apresentar os 

documentos determinados. É o necessário relato. Fundamento e Decido. 

No caso específico, por se tratar de ação de usucapião, o Código de 

Processo Civil exige, ainda, que o autor, expondo na petição inicial o 

fundamento do pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação 

daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como 

dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais 

interessados. Destaco, que ao deduzir a pretensão usucapienda deixou a 

autora de juntar a planta do imóvel. Ademais, cumpria-lhes descrever, 

minuciosamente, os limites e confrontações do imóvel, além das 

benfeitorias existentes e a certidão vintenária do imóvel. Friso, que a 

exordial deve ser instruída com os referidos documentos, possibilitando 

que a demanda tramite regularmente, sendo possível, ao final, a prolação 

de sentença de mérito, com a procedência ou não dos pedidos 

especificados. O prof. Washington de Barros Monteiro pontifica que o 

autor deve descrever o imóvel usucapiendo "de modo tão minucioso e 

preciso como se estivesse a reivindicá-lo. Verdadeiramente falando, com 

a ação de usucapião o autor está a reivindicar o domínio sobre 

determinado imóvel, que deve, de tal arte, ser perfeitamente 

caracterizado." (CURSO DE DIREITO CIVIL - DIREITO DAS COISAS -PG. 

134 - 10º EDIÇÃO). Os nossos tribunais tem assim decidido: "A inicial há 

de descrever as lindes do imóvel e suas características, e indicar com 

precisão os confrontantes. Cabe ao juiz, sempre, nos termos do art. 284 

do CPC, determinar a emenda da inicial: não como uma faculdade, mas 

como um dever em benefício de um sadio desenvolvimento do processo" 

(RJTJRS, VOL 109/372). Por fim, não qualificaram os confrontantes do 

imóvel usucapiendo, que devem ser citados pessoalmente. E "A 

qualificação dos confrontante e requerimento de citação dos respectivos 

cônjuges, na ação de usucapião, são providências necessárias ao 

desenvolvimento regular do processo" (ALEXANDRE DE PAULA - O 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA, VOL XVI, nº 

35.962). Evidente, portanto, que a autora deixou de observar em sua 

petição inicial uma série de requisitos exigidos pelo ordenamento 

processual vigente, razão pela qual foram oportunizada à sua emenda, 

objetivando o preenchimento dos requisitos necessários para o 

processamento da presente ação. Sendo assim, INDEFIRO a petição inicial, 

com fulcro no art. 330, I do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do 

mesmo diploma legal. Sem custas e honorários advocatícios, ante a não 

formação da tríade processual e a autora ser beneficiária da gratuidade. 

Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - 13038-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 
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de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - 13038-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, 

NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida 

cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, NCPC). 

Conste que, nesse prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos 

(art. 702 do NCPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, NCPC). Cientifique-se a parte ré de que, 

no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora, poderá 

depositar em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos 

de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 

916, NCPC). Para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Decisão

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

Processo Número: 1020903-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM MARIA RANGEL LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - 315073-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1020903-74.2016.8.11.0041 

AUTOR: SUELEM MARIA RANGEL LACERDA RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos em correição. Trata-se de ação movida por 

SUELEM MARIA RANGEL LACERDA, na qual se pretendeu a concessão 

de a produção antecipada de prova de exibição de documentos em face 

da YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE), devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe. Na exordial narra a autora que: “... firmou com a 

Empresa Requerida contrato de adesão para serviço de publicidade e 

comunicação na condição de “ADCentral Family”. Para ingresso no 

Sistema de Marketing da Empresa Requerida, em cumprimento ao disposto 

no contrato, investiu valores aleatórios para aquisição de pacotes VOIP, 

recebendo espaço no sitio do anunciante contratada – TELEXFREE, para 

que assim, pudesse divulgar produtos e serviços bem com para 

intermediação, agenciamento e divulgação de propagandas e anúncios via 

internet. Cumpre esclarecer que as atividades acima, eram decorrentes da 

atividade econômica do anunciante, TELEXFREE, pelo DIVULGADOR, 

através de ferramentas encontradas no site da empresa – 

www.telexfree.com.br. Visando cumprir as obrigações assumidas, a 

Requerente realizava de forma assídua a divulgação dos produtos e 

serviços, bem como a intermediação, agenciamento e divulgação dos 

serviços de propaganda e anúncios via internet, derivadas da atividade 

econômica da Empresa Requerida. No entanto, para surpresa do 

Requente, em 23/06/2013, como de costume, ao tentar acessar o site para 

continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido, fora surpreendida 

com o bloqueio do acesso ao site da Empresa Requerente, o que causou 

estranheza, haja vista ter cumprido todas as exigências contratuais 

assumidas. Após pesquisas e boletins informativos, ficou constatado que 

fora bloqueado a atividade da Empresa Requerida, sob suspeita de 

possível pirâmide Financeira. A Requerente viu-se em situação 

extremamente complicada, pois o investimento inicial não foi recuperado e 

a empresa não mais voltou a exercer suas atividades. Conforme decisão 

da MM Juiza da 2ª Vara Civel de Rio branco / AC, processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001, principal – AÇÃO CIVIL 

PUBLICA - nº 08000224-44.2013.8.01.0001, fora impedido a Requerente 

de ter acesso aos ganhos pactuados, pois todo ativo da Empresa 

Requerida encontra-se bloqueado. Em Sentença prolatada, publicada dia 

17/09/2015 no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre (www.tjac.jus.br), ficou declarada nulidade dos contratos 

celebrados, bem como condenou a empresa Requerida a devolver os 

valores pagos e não restituídos aos divulgadores, através de Liquidação 

de Sentença. Para que haja de forma clara e transparente a propositura 

da Liquidação de Sentença, e assim resgatar os valores investidos e não 

restituídos, outra alternativa não há, senão a exibição do EXTRATO DAS 

CONTAS que a Requente possuía junto a empresa Requerida. De suma 

importância destacar que a Requerente tentou extrajudicialmente ter 

acesso ao documento em comento, porem foi informada pelo corpo jurídico 

da empresa que para ter acesso a qualquer tipo de documento, somente 

através de determinação judicial. Por fim, a Requerente não viu outro meio 

senão a busca pela tutela do judiciário para obter o documento citado.” 

(4157845 – p. 01/02) Apesar da narrativa, não houve apresentação ou 

indicação dos “valores aleatórios” investidos, motivo pelo qual houve 

determinação (id. 4172631) para que a autora esclarecesse esclarecer os 

fatos, em especial como se deu a contratação e valor aplicado, no prazo 

de 15 dias, devendo, no mesmo prazo apresentar a comprovação de 

hipossuficiência. A certidão do id. 5057507 nos informa a inércia da 

autora. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Em primeiro lugar, 

com relação às custas processuais o art. 4º da Lei nº 1.060/50 dispõe 

que a Justiça Gratuita será concedida àqueles que afirmarem que não 

estão em condições de pagarem as custas e despesas processuais sem 

prejuízo do seu sustento ou de sua família. Entretanto, diante dos abusos 

perpetrados por pessoas que possuem condições financeiras de pagar 

as custas sem prejuízo de seus sustento e, mesmo assim não o fazem, a 

jurisprudência se firmou no sentido de que as partes devem comprovar a 

hipossuficiência. 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. Desse 

modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os 

benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, que está 

sendo patrocinado por advogado particular, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme ementas a seguir: “AGRAVO 

REGIMENTAL– INDEFERIMENTO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE – 

DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz 

argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, sobretudo 

se não há prova da real necessidade do benefício pleiteado, impõe-se a 

manutenção da decisão. (AgR, 23606/2014, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2014, Data 

da publicação no DJE 17/03/2014)” “52181861 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. 
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DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; 

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Registra-se 

que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Ademais, o pagamento das custas e despesas 

processuais não se destina apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, 

mas também àqueles que em razão do seu patrimônio e da sua condição 

socioeconômica, mesmo com algum tipo de momentânea privação pessoal 

e de aperto do orçamento familiar, possam arcar com tais despesas. 

Afinal, temos visto muitas situações em que mesmo podendo, com algum 

tipo de esforço, pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo 

e alegam a hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder 

Judiciário e a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência 

Judiciária deve ser deferida em casos de comprovada ausência de 

condições financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício à parte autora. 

Intime-se para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 290 do Novo Código 

de Processo Civil. Após, concluso. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-113 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022882-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA MARI MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - 0013100-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NAGATA (RÉU)

SUZINEI DE OLIVEIRA LUNA NAGATA (RÉU)

REINALDO YOSHIAKI NAGATA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 1022882-71.2016.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de 

Evidência ajuizada por DIVA MARI MARINHO DA SILVA em desfavor de 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NAGATA e OUTROS. Após o 

ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntada de documentos que comprovasse a alegada 

hipossuficiência, bem como a adequação do pedido inicial com relação a 

certidão juntada aos autos (id. 4457554), ao que a autora permaneceu 

inerte, consoante certidão (id. 5056591). É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-113 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022882-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA MARI MARINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVIS KLEN RAMOS OAB - 0013100-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NAGATA (RÉU)

SUZINEI DE OLIVEIRA LUNA NAGATA (RÉU)

REINALDO YOSHIAKI NAGATA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 1022882-71.2016.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de 

Evidência ajuizada por DIVA MARI MARINHO DA SILVA em desfavor de 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NAGATA e OUTROS. Após o 

ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntada de documentos que comprovasse a alegada 

hipossuficiência, bem como a adequação do pedido inicial com relação a 

certidão juntada aos autos (id. 4457554), ao que a autora permaneceu 

inerte, consoante certidão (id. 5056591). É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil 

estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1017842-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DOS SANTOS TRINDADE (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 1017842-11.2016.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de ação no qual JAILSON DOS SANTOS TRINDADE 

busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da 

inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntada de cópias legíveis dos documentos pessoais do requerente e 

a regularização da representação processual. A decisão foi lançada em 

26.10.2016 (id. 4331019), ao que o requerente permaneceu inerte, 

consoante certidão (5057092). É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso 

em análise, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não adotou as 

medidas cabíveis para sanar as irregularidades apontadas, sendo que o 

indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, não é necessário 

intimar pessoalmente a parte para emendar a petição inicial, sendo 

suficiente a intimação do advogado constituído, por publicação, o que de 

fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 

290 do Novo Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 
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485, inciso I, do mesmo diploma legal. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1020458-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR LUCAS DE JESUS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1020458-56.2016.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação no qual AUTOR: IVAIR LUCAS DE JESUS DO 

NASCIMENTO busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Após o 

ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para juntada de documento que comprovasse a alegada 

hipossuficiência, bem como a juntada do prévio requerimento 

administrativo sob pena de indeferimento, ao que o requerente 

permaneceu inerte, consoante certidão (id. 5057366). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. O Poder Judiciário é comumente criticado por 

sua morosidade. Contudo, é certo que atualmente existe uma judicialização 

de praticamente tudo. Não há como conviver com a beligerância. Há 

necessidade de construirmos uma sociedade na qual a busca pelo Poder 

Judiciário ocorra em situações nas quais existe efetiva resistência à 

pretensão do cidadão, sob pena do Judiciário se tornar verdadeiro gestor 

dos mais diversos segmentos sociais. O entendimento de que não é 

necessário o esgotamento prévio da via administrativa para que o 

interessado busque a tutela jurisdicional estava baseado no preceito 

contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece 

que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver 

violação a direito, mediante lesão ou ameaça. Porém, para os defensores 

da necessidade do prévio requerimento administrativo, posicionamento 

adotado por este Juízo, como requisito indispensável para a propositura 

da ação de cobrança do DPVAT, é pelo fato de que o interesse de agir é 

caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Segundo teoria eclética da ação, é necessária 

afirmação de lesão a direito para exercer o direito de ação, pois a 

existência de conflito de interesses faz nascer o interesse processual 

para a parte que não conseguiu satisfazer seu direito consensualmente, 

lembrando que a necessidade do exercício do direito de propor a ação 

pode derivar de imposição legal ou quando o réu se nega a cumprir 

espontaneamente a obrigação e, nesse momento, surge o interesse de 

agir do Poder Judiciário para a solução do conflito. Então, pode-se dizer 

que o interesse da parte só nasce com a negativa da seguradora em 

cumprir espontaneamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

indenização de acordo com o grau de invalidez e este se dá com a 

apresentação do pedido administrativo. O interesse de agir pode surgir se, 

mesmo ingressando primeiramente na via administrativa, a seguradora 

impõe uma série de exigências praticamente impossíveis de serem 

cumpridas, comprometendo o andamento do processo administrativo sem 

qualquer justificativa. O esgotamento da via administrativa não é requisito 

obrigatório, desde que a parte demonstre que não obteve êxito na via 

extrajudicial. Ora, o pretendente não formulando pedido administrativo, não 

existindo resistência por parte da seguradora e não havendo conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, por certo não se faz presente o interesse de 

agir que, então acarreta no arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que 

nenhum direito é absoluto em nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

analisado, no caso concreto, qual a melhor norma aplicável, sopesando os 

direitos em conflito. No caso do direito de pleitear o recebimento do seguro 

DPVAT diretamente ao Judiciário, também deve ser reanalisado e 

repensado por nós, operadores do direito, como, aliás, já o fez o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão unânime dos Ministros que compõem a 

corte, cuja ementa passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 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: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
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confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2017 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1019675-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo n. 1019675-64.2016.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais c/c Pedido 

de Antecipação de Tutela ajuizada por EVERALDO DE OLIVEIRA MARTINS 

em desfavor de VIVO S.A. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada de documento 

que comprovasse a alegada hipossuficiência, bem como a juntada do 

comprovante de negativação de seu nome sob pena de indeferimento da 

inicial, ao que o autor permaneceu inerte, consoante certidão (5047205). É 

o necessário relato. Fundamento e Decido. O artigo 321, do Novo Código 

de Processo Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as 

irregularidades apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se 

impõe. Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para 

emendar a petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado 

constituído, por publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil 

e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 
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mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

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

Processo Número: 1004589-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1004589-19.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Trata-se de ação no qual VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS 

busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da 

inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntada do prévio requerimento administrativo. A decisão foi lançada 

em 20.02.2016 (id. 4908333). O autor compareceu aos autos pleiteando a 

suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, sendo certo que até a 

presente oportunidade não apresentou o documento nos autos. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. O Poder Judiciário é comumente 

criticado por sua morosidade. Contudo, é certo que atualmente existe uma 

judicialização de praticamente tudo. Não há como conviver com a 

beligerância. Há necessidade de construirmos uma sociedade na qual a 

busca pelo Poder Judiciário ocorra em situações nas quais existe efetiva 

resistência à pretensão do cidadão, sob pena do Judiciário se tornar 

verdadeiro gestor dos mais diversos segmentos sociais. O entendimento 

de que não é necessário o esgotamento prévio da via administrativa para 

que o interessado busque a tutela jurisdicional estava baseado no preceito 

contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece 

que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver 

violação a direito, mediante lesão ou ameaça. Porém, para os defensores 

da necessidade do prévio requerimento administrativo, posicionamento 

adotado por este Juízo, como requisito indispensável para a propositura 

da ação de cobrança do DPVAT, é pelo fato de que o interesse de agir é 

caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Segundo teoria eclética da ação, é necessária 

afirmação de lesão a direito para exercer o direito de ação, pois a 

existência de conflito de interesses faz nascer o interesse processual 

para a parte que não conseguiu satisfazer seu direito consensualmente, 

lembrando que a necessidade do exercício do direito de propor a ação 

pode derivar de imposição legal ou quando o réu se nega a cumprir 

espontaneamente a obrigação e, nesse momento, surge o interesse de 

agir do Poder Judiciário para a solução do conflito. Então, pode-se dizer 

que o interesse da parte só nasce com a negativa da seguradora em 

cumprir espontaneamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

indenização de acordo com o grau de invalidez e este se dá com a 

apresentação do pedido administrativo. O interesse de agir pode surgir se, 

mesmo ingressando primeiramente na via administrativa, a seguradora 

impõe uma série de exigências praticamente impossíveis de serem 

cumpridas, comprometendo o andamento do processo administrativo sem 

qualquer justificativa. O esgotamento da via administrativa não é requisito 

obrigatório, desde que a parte demonstre que não obteve êxito na via 

extrajudicial. Ora, o pretendente não formulando pedido administrativo, não 

existindo resistência por parte da seguradora e não havendo conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, por certo não se faz presente o interesse de 

agir que, então acarreta no arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que 

nenhum direito é absoluto em nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

analisado, no caso concreto, qual a melhor norma aplicável, sopesando os 

direitos em conflito. No caso do direito de pleitear o recebimento do seguro 

DPVAT diretamente ao Judiciário, também deve ser reanalisado e 

repensado por nós, operadores do direito, como, aliás, já o fez o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão unânime dos Ministros que compõem a 

corte, cuja ementa passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 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: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 
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confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1005117-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEIXEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - 0017676-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1005117-53.2017.8.11.0041 Vistos em 

correição. Trata-se de ação no qual ROGÉRIO TEIXEIRA MENDES busca 

indenização referente ao seguro DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para juntada 

do prévio requerimento administrativo, bem como a regularização do polo 

ativo. A decisão foi lançada em 23.02.2017 (id. 4959477). O autor 

compareceu aos autos pleiteando a suspensão do feito por 60 (sessenta) 

dias, sendo certo que até a presente oportunidade não apresentou o 

documento nos autos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O 

Poder Judiciário é comumente criticado por sua morosidade. Contudo, é 

certo que atualmente existe uma judicialização de praticamente tudo. Não 

há como conviver com a beligerância. Há necessidade de construirmos 

uma sociedade na qual a busca pelo Poder Judiciário ocorra em situações 

nas quais existe efetiva resistência à pretensão do cidadão, sob pena do 

Judiciário se tornar verdadeiro gestor dos mais diversos segmentos 

sociais. O entendimento de que não é necessário o esgotamento prévio da 

via administrativa para que o interessado busque a tutela jurisdicional 

estava baseado no preceito contido no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, que estabelece que qualquer indivíduo pode acionar 

o Poder Judiciário sempre que houver violação a direito, mediante lesão ou 

ameaça. Porém, para os defensores da necessidade do prévio 

requerimento administrativo, posicionamento adotado por este Juízo, como 
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requisito indispensável para a propositura da ação de cobrança do 

DPVAT, é pelo fato de que o interesse de agir é caracterizado pela 

materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. 

Segundo teoria eclética da ação, é necessária afirmação de lesão a direito 

para exercer o direito de ação, pois a existência de conflito de interesses 

faz nascer o interesse processual para a parte que não conseguiu 

satisfazer seu direito consensualmente, lembrando que a necessidade do 

exercício do direito de propor a ação pode derivar de imposição legal ou 

quando o réu se nega a cumprir espontaneamente a obrigação e, nesse 

momento, surge o interesse de agir do Poder Judiciário para a solução do 

conflito. Então, pode-se dizer que o interesse da parte só nasce com a 

negativa da seguradora em cumprir espontaneamente a obrigação, que 

consiste no pagamento da indenização de acordo com o grau de invalidez 

e este se dá com a apresentação do pedido administrativo. O interesse de 

agir pode surgir se, mesmo ingressando primeiramente na via 

administrativa, a seguradora impõe uma série de exigências praticamente 

impossíveis de serem cumpridas, comprometendo o andamento do 

processo administrativo sem qualquer justificativa. O esgotamento da via 

administrativa não é requisito obrigatório, desde que a parte demonstre 

que não obteve êxito na via extrajudicial. Ora, o pretendente não 

formulando pedido administrativo, não existindo resistência por parte da 

seguradora e não havendo conflito a ser solucionado pelo Judiciário, por 

certo não se faz presente o interesse de agir que, então acarreta no 

arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que nenhum direito é absoluto 

em nosso ordenamento jurídico, devendo ser analisado, no caso concreto, 

qual a melhor norma aplicável, sopesando os direitos em conflito. No caso 

do direito de pleitear o recebimento do seguro DPVAT diretamente ao 

Judiciário, também deve ser reanalisado e repensado por nós, operadores 

do direito, como, aliás, já o fez o Superior Tribunal de Justiça, em decisão 

unânime dos Ministros que compõem a corte, cuja ementa passo a 

transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. 

DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 

o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 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: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 
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oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 

declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de março de 2017 Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1002391-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - 0017676-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1002391-09.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. Trata-se de ação no qual MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE 

ARAÚJO busca indenização referente ao seguro DPVAT em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Após o ajuizamento 

da inicial foi determinado a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para juntada do prévio requerimento administrativo. A decisão foi lançada 

em 20.02.2017 (id. 4903746). O autor compareceu aos autos juntando 

cópia ilegível do documento (id. 4946067), tendo sido determinado a 

juntada do referido documento de forma evidente no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas sob pena de indeferimento da inicial, ao que o autor 

permaneceu inerte consoante certidão (id. 5491531). É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. O artigo 321, do Novo Código de Processo 

Civil estabelece: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar as irregularidades 

apontadas, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. 

Ademais, não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a 

petição inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

março de 2017. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1006350-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDO SANDOVAL ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA OAB - 9109-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARCEL MASTEGUIM (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM 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 24/04/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 
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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). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 08 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1006328-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - 0018395-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006328-27.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PAULO OLIVEIRA DE MOURA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. 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 17/04/2017, às 09h30, 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). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Ante a incidência da 

legislação consumerista, bem como aliada a hipossuficiência da parte 

autora, defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 

6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 16 de março de 2017. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1002369-48.2017.8.11.0041 

AUTOR: NLS SANDALIAS E ACESSORIOS DE MODAS LTDA - EPP RÉU: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Recebo a emenda à inicial de Id 

4775509. Cuida-se de Ação Renovatória com pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por NLS SANDÁLIAS E ACESSÓRIOS DE MODA LTDA - 

EPP contra CONDOMÍNIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING. Alega a parte 

autora que assinou contrato de locação de espaço comercial com a parte 

ré em 28 de junho de 2012, com período de vigência de 01 de agosto de 

2012 a 31 de julho de 2017. Afirma que sempre arcou regularmente com 

suas obrigações contratuais, tendo mantido de forma ininterrupta suas 

atividades comerciais como franqueada da marca Havainas. Ocorre que, 

com a aproximação do prazo final do contrato, a autora pretende renovar 

o negócio jurídico, contudo não concorda com a proposta comercial 

renovatória apresentada de forma extrajudicial pelo réu, segunda a qual, o 

aluguel mínimo mensal passaria a ser o de R$ 9.211,71 (nove mil duzentos 

e onze reais e setenta e um centavos), acrescido de 6% (seis por cento) 

sobre a receita bruta. Pretende a parte autora a concessão de liminar a fim 

de determinar que a autora seja mantida na posse do imóvel locado 

(espaço comercial nº 2.044 do Pantanal Shopping) a partir de 01 de 

agosto de 2017, bem como fixar o valor provisório do aluguel mínimo 

mensal em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e o aluguel percentual 

mensal em 5% (cinco por cento), ambos a partir de 01 de agosto de 2017. 

É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do 

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

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

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar não merece prosperar frente à ausência 

dos requisitos. Os artigos 51 e 71 da Lei nº 8.245/91 elencam os 

requisitos para autorizar a renovação do contrato de imóvel não 

residencial por igual prazo, a saber: a) contrato assinado por escrito e 

com prazo determinado; b) o prazo mínimo do contrato a renovar ou a 

soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; 

c) o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo 

mínimo e ininterrupto de três anos; d) propuser a ação renovatória no 

interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à 

data da finalização do prazo do contrato em vigor; e) provar o exato 

cumprimento do contrato em curso; f) provar a quitação dos impostos e 

taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; g) 

indicar as condições oferecidas para a renovação da locação; e h) que o 

fiador do contrato aceita os encargos da fiança. Pois bem. A despeito da 

comprovação de que o contrato celebrado entre as partes é do tipo 

escrito e com prazo de cinco anos com vigência de 01/08/2012 a 

31/07/2017, que tem cumprido integralmente suas obrigações contratuais, 

inclusive quanto ao pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o 

imóvel, e a aceitação dos encargos pelo fiador, a própria Lei do Inquilinato 

prevê em seu art. 54, caput, que nas locações de espaço em shopping 

centers, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos 

de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta 

lei. Com efeito, a parte autora discordando do preço proposto pela parte 

ré, requer a sua manutenção na posse do imóvel objeto da locação com a 

redução do aluguel mínimo mensal proposto pelo réu de R$ 9.211,71 (nove 

mil duzentos e onze reais e setenta e um centavos) para R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais) e ainda a redução do aluguel percentual atual 

de 6% (seis por cento) para 5% (cinco por cento). Contudo, tratando-se 

de negócio bilateral que deve atender os interesses de ambas as partes, a 

parte autora limitou-se a justificar seu interesse na redução do preço 

proposto para o aluguel mínimo mensal e aluguel percentual por conta da 

crise financeira que assola o país, sem juntar aos autos um único 

documento comprovando que o preço que pretende pagar em caso de ser 

renovado o contrato, ser aquele praticado pelo mercado, com a 
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discriminação da aplicação dos encargos e reajustes do aluguel mínimo 

anual pelos índices oficiais. Nesse contexto, nesse momento processual, 

próprio de cognição não exauriente, prévio ao contraditório e à instrução 

processual para produção de prova técnica, tenho, nessa análise 

primária, que não estão presentes os requisitos para a concessão da 

medida pleiteada, notadamente em se considerando que a decisão estaria 

lastreada tão somente em informações unilaterais. Assim, ausente os 

requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos 

legais. 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 15/05/2017, às 09h00, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 20 de março de 

2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM 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 24/04/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 08 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM 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 24/04/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 08 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM 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 24/04/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 08 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM 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 24/04/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 08 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM 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 24/04/2017, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 08 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1023324-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - 0008117-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA ASSUNCAO MAGALHAES ABDALLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1023324-37.2016.8.11.0041 Valor causa: R$ 14.622,01 Tipo: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Espécie: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

INADIMPLEMENTO, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO] FINALIDADE: Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a 

intimação de Vossa Senhoria acerca da decisão baixo transcrita e para 

recolher uma diligência para cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, juntando os originais nos autos. Advertência: A central de 

mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do 

caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedado os 

comprovantes de transferências eletrônicas ou efetuados através de 

envelopes, conforme portaria 64/2013/DF. Cuiabá-MT, 7 de março de 

2017. MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES Técnico(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

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

Processo Número: 1014904-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - 9333-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá , 23 de março de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1014904-43.2016.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.200,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - MT9333/O-O 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ ( )

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

Processo Número: 1007893-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVY MEDEIROS BASILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/06/2017 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 de março de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007932-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo 

deverá, apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. 22 de março de 2017 Documento assinado 

digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007948-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cuiabá, 22 de março 

de 2017. Documento assinado digitalmente, conforme permite o art. 

209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007983-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSEMERI VEIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cuiabá, 22 de março 

de 2017. Documento assinado digitalmente, conforme permite o art. 

209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008720-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELBERTI SOUZA KAEFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cuiabá, 23 de março 

de 2017. Documento assinado digitalmente, conforme permite o art. 

209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008654-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - 0013343-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 1008654-57.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE ADALBERTO DE FIGUEIREDO RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos em correição. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial, em 15 dias, a fim de atender os requisitos impostos pelo art. 319 do 

CPC, apresentando o endereço eletrônico de ambas as partes e cópia do 

cartão que possui com a ré. Em igual prazo, e como pleiteia a justiça 

gratuita, deve apresentar sua declaração de renda. Cuiabá, 23 de março 

de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008425-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - 0013947-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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 A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando 

a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). No mesmo prazo 

deverá, apresentar cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena 

de indeferimento da inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/12/2015), bem como cópia legível da certidão de 

óbito acostada e boletim de ocorrência. Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. 22 de março de 2017 Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008820-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

GABRYELLE DOS SANTOS CUNHA (AUTOR)

MARIA CAROLINA DE AGUIAR CUNHA (AUTOR)

BRUNA HELOISA LOPES DA CUNHA (AUTOR)

VANIA MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILSON FLORIANO DA COSTA (RÉU)

BANDEIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA (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 As partes autoras requerem a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo, em que pese as 

cópias de suas respectivas CTPS apresentadas, não restou demonstrada 

a necessidade do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º 

do CPC, intime-as para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cuiabá, 23 de 

março de 2017. Documento assinado digitalmente, conforme permite o art. 

209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008573-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - 38019-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1008573-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: KATIA APARECIDA DA SILVA 

NUNES MIRANDA Vistos em correição. Intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial, em 15 dias, a fim de atender os requisitos 

impostos pelo art. 319 do CPC, apresentando o endereço eletrônico de 

ambas as partes. Cuiabá, 23 de março de 2017. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007137-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA INACIO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA ARAUJO DIAS OAB - 12863-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

29/05/2017 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 de março de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007189-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYTHALLO ALVES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - 22079-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/06/2017 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 de março de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008578-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - 38019-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA BORGES DA SILVA (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: 1008578-33.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: LUCELIA BORGES DA SILVA 

Vistos em correição. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial, em 15 dias, a fim de atender os requisitos impostos pelo art. 319 do 

CPC, apresentando o endereço eletrônico de ambas as partes. Cuiabá, 23 

de março de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008587-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - 38019-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMARINA MARQUES DA SILVA FARIA (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: 1008587-92.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: OSMARINA MARQUES DA SILVA 

FARIA Vistos em correição. Intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial, em 15 dias, a fim de atender os requisitos impostos pelo art. 

319 do CPC, apresentando o endereço eletrônico de ambas as partes. 

Cuiabá, 23 de março de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1008660-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - 38019-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAMOS DE FIGUEIREDO (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: 1008660-64.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELMO ENGENHARIA LTDA RÉU: RAFAEL RAMOS DE FIGUEIREDO 

Vistos em correição. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial, em 15 dias, a fim de atender os requisitos impostos pelo art. 319 do 

CPC, apresentando o endereço eletrônico de ambas as partes. Cuiabá, 23 

de março de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 33 de 131



Processo Número: 1007208-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - 135753-/RJ (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 Designo audiência de conciliação para o dia 

29/05/2017 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 de março de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007314-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO FERREIRA DE FARIAS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Intime-se a parte autora para, em 15 dias, apresentar 

cópia de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (AI 172064/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/12/2015), (AI 169999/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015). Após o decurso de prazo, certifique-se e concluso para 

análise. Cuiabá, 22 de março de 2017 Documento assinado digitalmente, 

conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007316-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/06/2017 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 de março de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

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

Processo Número: 1007893-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVY MEDEIROS BASILIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - 0009392-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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 Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/06/2017 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

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

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

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

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

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

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 22 de março de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

7ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001051-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDENIL RODRIGUES DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - 13375-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O Exequente intimado a recolher as custas processuais (ID 

4625894), vem requerer o parcelamento das custas, fundamentado no art. 

98, § 6°, do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial dominante, tanto 

para concessão de gratuidade da Justiça, quanto para parcelamento das 

custas processuais, é que sem a comprovação eficaz nos autos, da falta 

de condições financeiras do requerente, o indeferimento do benefício 

deve ser imposto. No caso, não há demonstração de que o exequente 

passa por dificuldade financeira ao ponto de não poder arcar com as 

despesas processuais, vez que o pedido formulado no ID 4950766, 

encontra-se desacompanhado de qualquer documento. Dessa forma, 

verificando que a incapacidade financeira do exequente não resta 

demonstrada nos autos, indefiro o pedido de parcelamento das custas 

formulado no ID 4950766. Fundamentado no que dispõe o art. 321 do 

NCPC, intime-se a parte requerente por seu procurador, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

Guia de recolhimento das Custas e Taxas Judiciárias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC/2015. Salientando, que a emissão de Guia de 

Distribuição para recolhimento das custas dos processos que tramitam no 

PJE/MT, encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002842-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA SABARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - 0002684-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, a parte requerente é menor 

representado por sua genitora, que declara não ter condições financeiras 

de suportar o ônus processual, anexando ao feito a declaração de 

hipossuficiência e o comprovante de rendimento. Isto posto, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do 

NCPC. Verificando nos autos a cópia do recibo da indenização que lhe foi 

pago administrativamente pela requerida, fundamentado no que dispõe o 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Junho de 

2017, as 10h:30mn, 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 do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista 

do feito ao Ilustre representante do Ministério Público. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-1707 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1005209-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LISBOA DE ANICEZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - 20626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERNANDES AZEVEDO ANICEZIO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de pedido de Reintegração de Posse, que o pedido inicial 

não atende os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC/2015, e precisa 

ser adequado. No presente caso, o pedido inicial deixou de constar a 

qualificação profissional dos requerentes, bem como, encontra-se 

desacompanhado dos documentos de comprovação da alegada falta de 

recurso financeiro dos requerentes, para arcar com as despesas 

processuais. Isto posto, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos a qualificação profissional dos requerentes na 

forma estipulada pelo artigo 319, II do NCPC, bem como, demonstrar que 

estem fazem jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito documento 

hábil a comprovar a alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências 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: 1007968-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN POLIZEI OAB - 19636-O/MT (ADVOGADO)

HELIO EGUNI OAB - 19589-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1007968-65.2017.8.11.0041 (y) VISTOS, Para análise do pedido de 

gratuidade, entendo necessária a intimação da parte Autora no prazo de 

15 (quinze) dias nos termos do artigo 321 do NCPC, a fim de que promova 

EMENDA À INICIAL, juntando aos autos comprovantes de que não tem 

renda suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do 

seu sustento, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, 

notadamente em razão do alto investimento que se dispusera fazer em 

prol da Requerida e à mingua de outros elementos, que se mostram 

contraditórios à alegada hipossuficiência econômica. Deverá ainda, no 

mesmo ato, juntar aos autos o extrato de financiamento e, se houver, 

comprovante de pagamento das parcelas, sob pena de indeferimento da 

medida de urgência vindicada. 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: 1023119-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

ANA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

FERNANDA LEITE DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - 0018882-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1023119-08.2016.811.0041 (p) VISTOS, As informações 

requisitadas na decisão proferida no Agravo de Instrumento foram 

prestadas nesta data por meio do oficio nº07/2017/INFO/GAB. Mantenho a 

decisão agravada (movimentação id n. 6475387) por seus próprios 

fundamentos. O pedido de tutela antecipada recursal vindicada no referido 

recurso foi INDEFERIDA, razão pela qual determino o retorno dos autos ao 

cartório para aguardar a realização da audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do NCPC, designada para o dia 27/03/2017 as 12h00. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1023119-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)
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CREUSA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

FERNANDA LEITE DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - 0018882-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1023119-08.2016.811.0041 (p) VISTOS, As informações 

requisitadas na decisão proferida no Agravo de Instrumento foram 

prestadas nesta data por meio do oficio nº07/2017/INFO/GAB. Mantenho a 

decisão agravada (movimentação id n. 6475387) por seus próprios 

fundamentos. O pedido de tutela antecipada recursal vindicada no referido 

recurso foi INDEFERIDA, razão pela qual determino o retorno dos autos ao 

cartório para aguardar a realização da audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do NCPC, designada para o dia 27/03/2017 as 12h00. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1019441-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - 22079-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no identificador 

5527175, designo neste feito, audiência de conciliação para o dia 28 de 

Julho de 2017, às 10h00mn, a realizar-se 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 Considerando que neste caso, a parte 

requerida já tem procurador constituído nos autos, intimem-se as partes, 

da audiência, via DJE por seus procuradores. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1019441-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - 22079-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão lavrada no identificador 

5527175, designo neste feito, audiência de conciliação para o dia 28 de 

Julho de 2017, às 10h00mn, a realizar-se 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 Considerando que neste caso, a parte 

requerida já tem procurador constituído nos autos, intimem-se as partes, 

da audiência, via DJE por seus procuradores. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1023840-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - 0016746-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do DPVAT, a parte 

requerente vem aos autos anexar documentos para emenda do pedido, 

comprovando a postulação administrativa, e o comprovante de renda. 

Dessa forma, estando nos autos demonstrado que ouve a postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto 

à seguradora sem ser atendido, defiro o pedido formulado no ID nº 

484634, para emenda do pedido. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, concedo ao requerente os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, conforme preconiza o § 3º, do artigo 99 do 

CPC/2015. Anotem-se. Cumprindo a determinação do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designo o dia 28 de Julho de 2017, as 10h:00mn, 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 do advogado 

constituído (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: 1022563-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (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, Evidenciando neste caso o decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, defiro o pedido de 

prosseguimento do feito, formulado no identificador nº 4721127. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita - § 3º do artigo 99 do NCPC. Anotem-se. Nos termos da 

disposição contida no artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 28 de Julho 

de 2017, as 10h:15mn, 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 do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000215-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - 0017676-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte requerente no ID nº 4994018, 

suspendo o andamento deste feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para 

juntada de documentos para emenda do pedido. Decorrido o prazo de 

suspensão, não havendo nos autos manifestação do requerente, 

intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a falha existente 

nos autos, sob pena de extinção – art. 485, § 1º, do NCPC. A seguir, 

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

Direito

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

Processo Número: 1022119-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - 0012079-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários, a parte requerente 

vem anexar comprovante de renda para emenda do pedido. Dessa forma, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro o pedido formulado no identificador nº 4574703, concedo ao 

requerente a Gratuidade da Justiça, até que se prove o contrário das 

alegações consignadas - § 3º do artigo 99 do CPC/2015. Anote-se. Em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do novo Código de Processo Civil, 

designo o dia 26 de Junho de 2017, às 12h00mn, 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 o autor da audiência, via DJE, por seu advogado (art.334, § 

3, do NCPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1021149-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON FERNANDES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do DPVAT, a parte 

requerente vem aos autos anexar o pedido administrativo para emenda da 

inicial. Dessa forma, estando nos autos demonstrado que ouve a 

postulação administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o pedido formulado 

no ID nº 5053200 para emenda da inicial. Cumprindo a determinação do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Julho de 2017, 

as 10h:15mn, 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 do advogado constituído 

(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: 1022177-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO CUIABANO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do DPVAT, a parte 

requerente vem aos autos anexar o pedido administrativo para emenda da 

inicial. Dessa forma, estando nos autos demonstrado que ouve a 

postulação administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o pedido formulado 

no ID nº 5053358 para emenda da inicial. Cumprindo a determinação do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Julho de 2017, 

as 10h:15mn, 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 do advogado constituído 

(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: 1020456-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL BARACAT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do DPVAT, a parte 

requerente vem aos autos anexar o pedido administrativo para emenda da 

inicial. Dessa forma, estando nos autos demonstrado que ouve a 

postulação administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o pedido formulado 

no ID nº 5052564 para emenda da inicial. Cumprindo a determinação do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 28 de Julho de 2017, 

as 10h:15mn, 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 do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1021161-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021161-84.2016.8.11.0041 

AUTOR: PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA RÉU: BANCO 

BRADESCARD S.A Cuida-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL c.c TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCÂNTARA, em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A. Pretende em sede de tutela de 

urgência a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ao 

argumento de que não possui qualquer débito com a promovida. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 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. Na 

hipótese, contudo, verifico ausência de justificado receio de ineficácia do 

provimento final, pois, ao que consta do extrato carreado, o nome da parte 

Promovente contém outras negativações nos órgãos de proteção ao 

crédito, efetivadas por pessoas jurídicas diversas da demandada. 

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa 

formar convicção mais segura a respeito da questão. Assim, ausente um 

dos requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte 
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requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 28 de março de 2017, às 8h, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 

2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021445-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - 9199-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021445-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDREA BORTOLOMEDI RÉU: SB CURSOS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME 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 28/03/2017, às 

8h, 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). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021445-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - 9199-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021445-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDREA BORTOLOMEDI RÉU: SB CURSOS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME 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 28/03/2017, às 

8h, 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). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021445-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - 9199-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021445-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDREA BORTOLOMEDI RÉU: SB CURSOS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME 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 28/03/2017, às 

8h, 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 
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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). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021445-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA BORTOLOMEDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE APARECIDA DA SILVA BARINI OAB - 9199-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021445-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANDREA BORTOLOMEDI RÉU: SB CURSOS E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME 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 28/03/2017, às 

8h, 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). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1021520-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CLAUDIO RODRIGUES SILVA OAB - 22237-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021520-34.2016.8.11.0041 

AUTOR: IRINEU MAGALHAES DE ALMEIDA RÉU: CONCREMAX CONCRETO 

ENG E SANEAMENTO LTDA Recebo a emenda à petição inicial. Cuida-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C.C TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por IRINEU MAGALHÃES DE 

ALMEIDA, em desfavor de CONCREMAX – CONCRETO, ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA. Para tanto, afirma o requerente que realizou 

contrato de compra e venda de um imóvel, o qual não foi entregue na data 

aprazada, tendo que arcar com valores das taxas de construções e 

encargos locatícios no valor de R$ 7.969,47 (sete mil novecentos e 

sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos). Em face de tal 

situação, pretende liminar para que a ré proceda com a devolução da 

quantia mencionada acima, realizando o depósito na conta bancário do 

autor. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 

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

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

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

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

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

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

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

casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, frente à ausência 

dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa fase 

processual determinar que a requerida proceda com a devolução de 

valores, na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da 

causa, que serão aferidos durante a instrução probatória, não sendo 

possível, neste momento de cognição sumária. Demais disso, não visualizo 

o perigo de dano, visto que o atraso narrado nos autos pende desde junho 

de 2016, data prevista para a entrega do imóvel, e, somente agora o autor 

vem em juízo solicitando providência. Destarte, prudente que se aguarde o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 28 de março de 2017, às 8h, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1021113-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA PECORI BIANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - 19658-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021113-28.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: VANIA MARIA PECORI BIANCO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Cuida-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C.C 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por VANIA MARIA 

PECORI BIANCO, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Aponta a parte 

reclamante que na data de 6-11-2016 contratou um empréstimo (nº. 

145744) acidentalmente junto ao Banco reclamado, pois possui um grave 

problema na visão “NISTAGMO CONGÊNITO COM QUEDA VISUAL DESDE 

A INFÂNCIA”, sendo que ao tentar pedir o cancelamento e proceder à 

devolução do valor contratado de R$ 28.420,38 (vinte e oito mil, 

quatrocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), não logrou êxito. 

Assim, temendo vir a sofrer descontos em seu salário, pugna pela 

concessão da tutela de urgência para que o banco reclamado suspenda a 

cobrança referente a tal empréstimo, bem como forneça um novo cartão, 

já que o preposto do banco o quebrou, além de que seja a parte ré 

nomeada fiel depositária do valor que se encontra depositada na conta 

bancária da reclamante. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar em 

parte, apenas no que diz respeito aos pedidos de suspensão de eventual 

cobrança em relação ao empréstimo noticiado nos autos e o depósito do 

valor em juízo. Os documentos colacionados aos autos demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, conforme se verifica do boletim de 

ocorrência, do pedido de cancelamento do empréstimo e do extrato da 

conta bancária, donde se infere que realmente houve a contratação de 

empréstimo no valor de R$ 28.420,38 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte 

reais e trinta e oito centavos). O perigo de dano é evidente, tanto é pela 

possibilidade de cobrança, em tese, indevida, em face de a contratação 

ter ocorrido acidentalmente, quanto em razão do comprometimento da 

renda da autora. Quanto ao pedido de emissão de um novo cartão, tal 

pleito não merece guarida, isso porque não restou demonstrado que o 

banco tenha se negado a emitir um novo cartão. Por outro lado, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

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

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

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, além de que a parte autora irá depositar o valor do empréstimo 

contratado em Juízo. Diante do exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência, determinando que a parte reclamada, SUSPENDA, 

até decisão final, eventual desconto a ser realizado na conta corrente da 

parte autora, proveniente do contrato de empréstimo de nº. 145744, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Defiro o depósito da quantia de R$ 28.420,38 

(vinte e oito mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), a ser 

efetivado pela parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, ficando a parte 

requerida nomeada depositária, sob as penas da lei. Cite-se e intime-se a 

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

comparecer à audiência designada para o dia 28 de março de 2017, às 

8h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro 

de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022025-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - 0006551-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022025-25.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA REQUERIDO: PHILIPS 

MEDICAL SYSTEMS LTDA 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 28/03/2017, às 8h30, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 14 de fevereiro de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1015210-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - 135753-/RJ (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 DESPACHO Numero do Processo: 1015210-12.2016.8.11.0041 

AUTOR: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/03/2017, às 8h30, 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 
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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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 2017. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022628-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1022628-98.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE RÉU: BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A Cuida-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL c.c TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE, em desfavor de BANCO 

SANTANDER S/A. Pretende em sede de tutela de urgência a exclusão do 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ao argumento de que não 

possui qualquer débito com a promovida. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. 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. Na hipótese, contudo, verifico 

ausência de justificado receio de ineficácia do provimento final, pois, ao 

que consta do extrato carreado, o nome da parte Promovente contém 

outras negativações nos órgãos de proteção ao crédito, efetivadas por 

pessoas jurídicas diversas da demandada. Destarte, prudente que se 

aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais 

segura a respeito da questão. Assim, ausente um dos requisitos, o 

indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por 

ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 28 de março de 2017, às 9h, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

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

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 

2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1003637-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - 13544-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

GISLENE BELISARIO PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003637-40.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL REQUERIDO: 

CLAUDINEI PEREIRA GONCALVES, GISLENE BELISARIO PEREIRA 

GONCALVES 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 28/03/2017, às 9h, 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro 

de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

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

Processo Número: 1022983-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA OAB - 21685-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022983-11.2016.8.11.0041 

AUTOR: RENATO ALVES DA SILVA RÉU: CONCREMAX CONCRETO ENG E 

SANEAMENTO LTDA 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 28/03/2017, às 9h, a ser 
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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). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de fevereiro de 

2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1014556-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIRSON SANTOS CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - 9333-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-241 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1024136-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRYELA FERNANDA DA CUNHA FERMINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - 0010335-N/MT (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - 10208-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE Autos nº 

1024136-79.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por GABRYELA FERNANDA DA 

CUNHA FERMINO representada pela genitora NUBIA VASCONCELOS 

FERMINO em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 29/03/2017, às 12:15 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) 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. 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1004861-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - 13722-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA (RÉU)

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 

1004861-13.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo por 

Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios 

ajuizada por Joel Francisco de Andrade em desfavor de Alysson de 

Oliveira Souza com pedido liminar para o imediato despejo da parte 

requerida do imóvel, em decorrência da falta de pagamento. Aduz o autor 

que locou a parte requerida o imóvel situado na Avenida Dante de Oliveira, 

nº 1400, bairro Jardim Leblon, Cuiabá/MT, tendo firmado contrato de 

locação em 12/02/2013, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, pelo valor de 

R$ 3.390,00 (três mil trezentos e noventa reais). Acrescenta que a parte 

requerida não esta cumprindo com o contrato de locação, estando em 

mora com suas obrigações locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da 

requerida diante da falta de pagamento. Vieram os autos conclusos. 

Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Para a concessão 

desocupação liminar, sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar 

cumulativamente: a falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o 

contrato de locação não está garantido por umas das modalidades do 

artigo 37 da Lei de Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e 

cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), devendo prestar 

uma caução equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, 

o contrato de locação acostado aos autos está desprovido de garantia, o 

que impõe a concessão da tutela de urgência para o despejo da parte 

contrária. Todavia, com relação ao pedido de dispensa da apresentação 

de caução, indefiro o mesmo, tendo em vista que o art. 59, § 1º, da Lei nº 

8.245/1991, dispõe que a concessão do despejo está condicionada à 

apresentação de caução equivalente a três meses de aluguel. Em 

consonância com o acima exposto encontra-se a jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CONCESSÃO DA LIMINAR EM AÇÃO DE DESPEJO – DISPENSA DA 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO PREVISTO NO 

ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 8.245/91 – RECURSO PROVIDO. Conceder-se-á 

liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente 

da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel. Inteligência do artigo 59, §1º, da Lei 

nº 8.245/1991. (AI 69239/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, uma vez presentes os requisitos 

necessários à tutela pretendida, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência, 
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independentemente de audiência da parte contrária, para desocupação do 

imóvel em 15 (quinze dias) mediante a apresentação de caução pelo autor 

no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 dias. 

Formalizada a caução expeça-se mandado de intimação, desocupação e 

citação. Designo audiência de conciliação para o dia 11/07/2017, 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 audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. Cumpre ressaltar que, uma vez que a legislação 

processual dispõe a respeito da possibilidade de recusa das partes 

acerca da realização da audiência de conciliação (art. 319, VII e art. 334, § 

5º, ambos do Código de Processo Civil), se houver a opção, por qualquer 

das partes, pela realização do ato e não ocorrer a apresentação de 

qualquer proposta conciliatória, será aplicada multa por litigância de má-fé, 

em razão do tumulto ocasionado ao feito e a procrastinação de sua normal 

tramitação. O prazo para contestação e/ou para requerer a purgação da 

mora é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da 

audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Cumprida 

as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019159-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA EVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Dados do Processo: 

Processo: 1019159-44.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 35.218,68; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Parte Autora: : ITAU 

UNIBANCO S/A Parte Ré: ELIZANGELA EVA RODRIGUES 23 de março de 

2017. CERTIDÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, RECOLHER AS CUSTAS ID:5598824, DANDO O DEVIDO 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. SELMA SIQUEIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.02.2017

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020122-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - 248505-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR APARECIDO ZULIANELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22.03.2017

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18.02.2017

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1005041-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BARBOSA LELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - 21705-B/MT (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - 0007355-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho o prazo processual ditado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.03.2017
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Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1005041-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BARBOSA LELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - 21705-B/MT (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - 0007355-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho o prazo processual ditado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.03.2017

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1005041-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS BARBOSA LELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - 21705-B/MT (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - 0007355-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho o prazo processual ditado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08.03.2017

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1003352-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - 0019339-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDISON JUNIOR PEREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para acostar nos autos, no prazo de quinze 

dias, o título executivo extrajudicial, proveniente da ficha de cadastro 

acostado nos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23.03.2017

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1002331-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

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. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Razão pela qual o autor postulou pelo julgamento do feito. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido 

o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte 

Requerida para pagar a condenação atualizada em quinze dias, sob pena 

de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado de 

penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23.03.2017

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022334-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001714-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001714-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - 0009247-O/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1005262-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - 171045-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO UMBELINO DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá a parte autora efetivar o recolhimento e a 

vinculação das guias de custas e taxas judiciárias ao processo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. SUZANA NUNES 

PARAGUASSU Assessor(a) 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: 1001714-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

: Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1008616-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - 

0008649-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de sua 

declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a 

necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da 

Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 

fazer comprovação da hipossuficiência. Não fazendo comprovação, 

certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de Justiça Gratuita, concedo 

o cinco dias proceder ao recolhimento das custas e taxas com relação a 

distribuição da ação, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23.03.2017

Intimação Classe: CNJ-156 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014567-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALEXANDRE DE ASSIS CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - 295106-A/SP 

(ADVOGADO)

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - 0017930-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-156 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014567-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALEXANDRE DE ASSIS CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - 295106-A/SP 

(ADVOGADO)

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - 0017930-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1007990-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numero do Processo: 1007990-26.2017.8.11.0041 Vistos, em 

correição. ITAU - UNIBANCO S/A, devidamente qualificado nos autos em 

epígrafe, ingressou com a presente Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar em face de WILLYAN PHELIP GARCIA REIS, igualmente qualificado. 

Argumentou a autora que concedeu ao réu um financiamento no valor de 

R$ 39.359,36 (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e trinta 

e seis centavos), e como garantia das obrigações assumidas, o réu 

transferiu em alienação fiduciária o bem: Automóvel, Ford/Fiesta HA 1.5L 

SB, ano/modelo 2015/2016, chassi 9BFZD55J3GB847058, placa QBL 

7543, cor branca. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Com a 

criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas 

varas especializadas são as competentes para processar e julgar as 

demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. O artigo 1º §º do 

provimento 004/2008/CM, assim dispõe: Artigo 1º parágrafo 1º. Deverão 

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

de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 
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descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. Nessa esteia, 

tendo em vista que autor pretende a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente dado em garantia das prestações assumidas pelo réu. No 

caso em tela o pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que 

a competência para seu processamento é exclusivamente de uma das 

Varas Bancárias desta Comarca. Com tais considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de competência em direito bancário desta Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito, devendo estes 

autos ser remetidos ao cartório distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição ao juízo competente. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de março de 2017. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023239-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - 0016807-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA CAETANO DIAS (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: 

1023239-51.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

MARIA FRANCISCA CAETANO DIAS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e 

etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, veículo, ESPÉCIE: CAMINHONETE, 

MARCA/MODELO: MITSUBISHI/L-200 CAB.DUPLA 4X4 2.5, ANO: 

2009/2010, CHASSI: 93XGNK740AC960864, PLACA: NLK3646, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 

13 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-40 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1006369-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - 65541-/RJ 

(ADVOGADO)

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERGILIO SANTOS REIS DO NASCIMENTO (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: 

1006369-91.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO MORADA S/A - EM 

LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR RÉU: 

VERGILIO SANTOS REIS DO NASCIMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. I – Defiro, excepcionalmente, o recolhimento das custas ao 

final do processo, ante a alegação de impossibilidade do banco requerente 

de custear as despesas processuais, garantindo-lhe, dessa forma, o 

direito constitucional de acesso à Justiça. II – Intime-se o banco requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos cópia legível do 

contrato de empréstimo consignado, firmado entre as partes, objeto da 

ação. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Cuiabá, 13 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1004838-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004838-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES 

Despacho Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que não consta 

certidão de recebimento da notificação, não restando comprovada assim, 

a mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) 

é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. II – Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 02 de março de 

2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1003841-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA - EPP (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: 

1003841-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA 

LTDA - EPP DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, veículo, marca: VOLKSWAGEN, modelo: 
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AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4x4 Diesel, ano: 2014/2014, cor: PRATA, 

chassi: WV1DB42H4EA048856, placas: QBR8638, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 

13 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022478-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 5835-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOS SANTOS FEITOSA (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: 

1 0 2 2 4 7 8 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO DOS 

SANTOS FEITOSA SENTENÇA Vistos etc. Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Fábio 

dos Santos Feitosa, no entanto, requereu, ID 4529883, desistência do 

feito, aduzindo que as partes compuseram de maneira amigável 

extrajudicialmente. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de março de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000084-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BARDAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000084-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO SA 

REQUERIDO: PAULO HENRIQUE BARDAIO Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo TOYOTA/HILUX SW4 SRV 4X4, 

Ano Fabricação/Modelo 2008/2009, Chassi 8AJYZ59G593031373, Placa 

NJW-0139, RENAVAM 00991178378, Cor PRATA depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 20 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1003371-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - 0019339-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS NHOZINHO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1003371-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: DOMINGOS NHOZINHO DE ARRUDA 

DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1002471-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELA NEVES DE ARRUDA (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: 

1002471-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 
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REQUERIDO: ESTELA NEVES DE ARRUDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. I – Compulsando os autos verifico que não consta certidão de 

recebimento da notificação (id: 4718876), não restando comprovada 

assim, a mora do requerido. A notificação é requisito indispensável para a 

para propositura da ação de busca e apreensão. II – Diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial, bem como, para que traga o 

contrato completo em que se funda o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento, extinção e arquivamento do feito. III – 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de 

março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023728-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 5835-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (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: 

1 0 2 3 7 2 8 - 8 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRASIL 

CENTRAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, veículo, MARCA: TOYOTA TIPO: Veiculos, 

MODELO: HILUX CD4X4 CHASSI: 8AJFR22G6C4555861, COR: PRATA 

ANO: 2011/2012, PLACA: OAY2688 RENAVAN: 429839693, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. Intime-se o requerente para que deposite o comprovante de pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA 

QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 

14 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018450-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - 0018473-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUBER BARBOSA LIMA (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: 

1018450-09.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

NEUBER BARBOSA LIMA DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 13 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022753-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J R ABREU ARAUJO - ME (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: 

1022753-66.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: J R ABREU ARAUJO - ME DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, veículo, marca FIAT; 

modelo Palio Fire Economy (stile)1.0 8v (flex); ano de fabricação 2009 

modelo 2010; chassi nº 9BD17164LA5376599; Placa KAR4182, RENAVAM 

000125515057, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 6. Intime-se o requerente para que deposite 

o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. DETERMINO 

QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER 

PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O 

ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A 

FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE 

REQUERIDA E DEFERIDA. M/Cuiabá, 14 de março de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022476-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELGA CONSULTORES CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1 0 2 2 4 7 6 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BELGA 

CONSULTORES CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME SENTENÇA Vistos 

etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca 

e Apreensão, em face de Belga Corretora de Seguros Ltda, no entanto, 

requereu, ID 4550170, desistência do feito, aduzindo que as partes 

compuseram de maneira amigável extrajudicialmente. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes, 

se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 13 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019401-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - 0004982-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1 0 1 9 4 0 1 - 0 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCUS 

VINICIUS DORILEO DOS SANTOS SENTENÇA Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Marcus Vinicius Dorileo dos Santos, no entanto, requereu, ID 

4727869, desistência do feito, aduzindo que as partes compuseram de 

maneira amigável extrajudicialmente. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Novo Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo 

em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a 

inclusão de restrições àquele órgão. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de 

março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023113-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SOARES PRADO (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: 

1023113-98.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

ANDERSON SOARES PRADO SENTENÇA Vistos etc. Banco Panamericano 

S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Anderson Soares 

Prado, no entanto, requereu, ID 4831815, desistência do feito, aduzindo 

que as partes compuseram de maneira amigável extrajudicialmente. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele 

órgão. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 13 de março de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022990-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON MEDEIROS TAROUCO (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: 

1022990-03.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: EVERTON MEDEIROS TAROUCO SENTENÇA Vistos etc. 

Banco J. Safra S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Everton Medeiros Tarouco, no entanto, requereu, ID 4781317, desistência 

do feito, aduzindo que as partes compuseram de maneira amigável 

extrajudicialmente. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de março de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1023511-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - 235738-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. ALVES DE OLIVEIRA LOCACAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que não logrei êxito na localização da 

indicação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida , haja vista que a 

devolução de correspondência se deu por ENDEREÇO INSUFICIENTE, 

assim sendo procedo a intimação da parte autora encartar nos autos o 

ENDEREÇO ATUALIZADO E COMPLETO da parte requerida, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, para cumprimento em tempo hábil dos atos a 

serem cumpridos da audiência designada. É o que me cumpre certificar.

Intimação Classe: CNJ-40 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000342-92.2017.8.11.0041

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:

DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

WALDEMIR JUVENAL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 
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1000342-92.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: DECO 

TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, WALDEMIR JUVENAL 

DA SILVA Sentença Vistos etc. Banco do Brasil S/A propôs Ação 

Monitória em face de Deco Tur Agência de Viagens e Turismo Ltda, no 

entanto, o requerente deixou de recolher as custas iniciais de distribuição, 

intimado para providenciar o recolhimento no Id 4661129, este permaneceu 

inerte, consoante certidão de Id 5576128. Ante a ausência do recolhimento 

das custas de distribuição, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de março 

de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001114-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO VILELA SANTOS (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: 

1001114-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUNIO VILELA SANTOS DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que não 

consta o recebimento da notificação, não restando comprovada assim, a 

mora do requerido. Com efeito, a notificação (via postal, com aviso de 

recebimento ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

trazendo aos autos a comprovação da mora do requerido, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de março de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020093-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - 24102-/PR (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - 0011877-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIJAIME NUNES BARBOZA (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: 

1020093-02.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIJAIME NUNES 

BARBOZA DESPACHO Vistos e etc. Intime-se o requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 13 de março 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-241 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013562-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - 0019532-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. N. D. C. (REQUERIDO)

V. N. D. C. (REQUERIDO)

V. D. O. N. (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: 

1013562-94.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: Ueber Roberto de 

Carvalho Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 2002, - ATÉ 1025 - 

LADO ÍMPAR, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-122 

PARTE REQUERIDA: Nome: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS Endereço: 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1856 - sl 201, - DE 

1207/1208 A 5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: Priscila Novais de Carvalho Endereço: AVENIDA 

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1856 - sl. 201, - DE 1207/1208 A 

5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Nome: 

Vinicius Novais de Carvalho Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS 

DE MENDONÇA, 1856 - sl. 201, Cuiabá Office Tower, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 INTIMANDO: REQUERENTE ( x ) 

REQUERIDO ( ) OUTROS ( ) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

VOSSA SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência e providências 

que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO/DECISÃO 

p r o l a t a d o  n e s t e  p r o c e s s o .  D E C I S Ã O :  P r o c e s s o  n . 

1013562-94.2016.8.11.0041. Ação: Revisional de Alimentos. Vistos, etc... 

Antes de tudo, cumpre observar no que diz respeito ao pedido de justiça 

gratuita em favor dos Requeridos/alimentandos, (Id. 4478474 – Pág. 58), 

houve tão somente, por parte deste Juízo, o deferimento de pagamento 

das custas ao final (Id. 3228596). Ocorre que, em face do Recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pelos Requeridos, observa-se no Id. 

3279964, uma cópia de decisão monocrática proveniente do e. TJMT no 

seguinte sentido: “Inicialmente, verifico que os agravantes solicitam a 

assistência judiciária gratuita e demonstram fazer jus ao benefício, tendo 

em vista a comprovação de sua situação de hipossuficiência financeira.” 

(...) Dessa forma defiro, por hora, a assistência judiciária” (...) A questão 

referente à justiça gratuita, portanto, encontra-se pendente de resolução 

definitiva pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Defiro/ratifico, 

entretanto, os pedidos dos Requeridos/alimentandos, formulados no Id. 

4478474 – Pág. 61, quarto e sexto parágrafos, ou seja, respectivamente 

no que diz respeito ao segredo de justiça, atentando-se a Secretaria deste 

Juízo, especialmente para o noticiado no referido quarto parágrafo e à 

juntada de CD e/ou DVD de áudio, se confirmada a apresentação, (Id. 

5475575 – Pág. 1) providenciando-se o necessário, se ainda não tiver 

sido, no prazo de cinco dias, para os fins de direito. Outrossim, 

compulsando os autos observo que a parte Requerida apresentou 

“Contestação e Reconvenção/Pedido Contraposto” (Id. 4478474), 

objetivando, em suma, a improcedência do pedido inicial e a majoração dos 

alimentos devidos aos filhos menores de idade, ora Requeridos, bem 

como, sustenta preliminarmente a “ilegitimidade da mãe dos menores para 

em nome próprio figurar no polo passivo da presente ação”. Conforme 

oportunizado, por este Juízo, inclusive em razão da “reconvenção/pedido 

contraposto”, o Requerente/alimentando manifestou nos autos, Id. 

4817157. Dito isso, para o prosseguimento do feito, em face dos demais 

pedidos formulados pelas partes, cumpre analisar, primeiramente, a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Da análise dos autos verifico/constato 

a “ilegitimidade da mãe dos menores para em nome próprio figurar no polo 

passivo da presente ação” (Revisional de Alimentos). Isso porque se 

observa na cópia do acordo (Id. 1869345 – Pág. 4) e da sentença 

homologatória (Id. 1869345 – Pág. 10) que a genitora dos 
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Requeridos/menores de idade, possui a “guarda unilateral”, inclusive pelo 

que se extrai da cópia da decisão constante no Id. 3276084 – Pág. 7, 

tendo ficado, portanto, (a genitora) responsável diretamente pelos 

cuidados dos filhos, não se noticiando, aliás, alteração neste sentido. 

Além do que, oportuno mencionar, ficou expressamente consignado no 

acordo-homologado que para a fixação dos alimentos fora 

considerada-relevada “a responsabilidade de ambos os pais”, bem como o 

fato de que a genitora assumiria a responsabilidade “pelas demais 

despesas de habitação e alimentação dos menores” (cf. Id. 1869345 – 

Págs. 5 e 10). Desta forma, a toda evidência não há como incluir e/ou 

manter a genitora dos menores no polo passivo desta “Ação Revisional de 

Alimentos”, mesmo porque, não se pode desconsiderar, ainda, assim já se 

decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE 

ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A genitora dos infantes não é parte 

legítima para figurar no pólo passivo de demanda que visa revisar cláusula 

de acordo que envolve apenas o genitor e os filhos, uma vez que não foi 

beneficiada no acordo firmado. Sentença mantida. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO”. (Apelação Cível Nº 70060193885, TJRS, 

Julgado em 07/08/2014). Além disso: “...A genitora da prole comum não 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação revisional de 

alimentos, pois a pretensão do agravado, de que a mãe do alimentando 

fosse declarada conjuntamente responsável pelo pagamento da pensão, 

não encontra amparo legal. RECURSO DESPROVIDO.” (RAI Nº 

70062395298, TJRS, Julgado em 26/11/2014). Logo, diante deste contexto, 

e, em consonância com o parecer ministerial (cf. Id. 4883041) acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva, para fins de determinar a exclusão da 

genitora dos Requeridos (Sra. VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS) do polo 

passivo desta ação, mediante as retificações necessárias, e, com 

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação à 

genitora dos Requeridos. Superada essa questão, passo a analisar o 

pedido de liminar formulado pelos Requeridos (Id. 4478474 – Pág. 59) 

objetivando o imediato aumento do valor da pensão alimentícia com 

respaldo no pedido de “reconvenção/contraposto”, e, neste ponto, insta 

consignar, não verifico, em sede de cognição sumária, a possibilidade de 

acolhimento liminarmente. Desta feita, por não vislumbrar a presença dos 

requisitos atinentes à concessão da medida liminar (tutela de urgência ou 

de evidência – artigos 300 e 311 do CPC) em face do noticiado e 

pretendido pelos alimentandos/Requeridos, mormente por não estar 

demonstrado o perigo iminente de dano (urgência), até porque, não se 

pode olvidar, continuam em vigor/mantido os alimentos fixados 

originariamente e que se pretende revisar (cf. Id. 3286394). Neste sentido, 

aliás, a título de exemplo/fundamento, me reporto ao seguinte julgado: 

“Para que se opere a majoração dos alimentos em caráter liminar, é 

imprescindível comprovação do aumento das possibilidades do alimentante 

e/ou incremento das necessidades dos alimentados. Contudo, no 

incipiente estágio do processo, não há clareza se as alegações de 

mudança do binômio já não eram existentes por ocasião da constituição da 

obrigação alimentar... NEGARAM PROVIMENTO.” (RAI Nº 70069901882, 

TJRS, Julgado em 13/10/2016). Ante todo o exposto anteriormente, indefiro 

o pedido de liminar formulado na “reconvenção/pedido contraposto” 

visando o imediato “aumento da parte em dinheiro a título de pensão 

alimentícia”, (Id. 4478474 – Pág. 59). Ressalto, por oportuno, em se 

tratando de questão relacionada tão somente à revisional de alimentos, e, 

em atenção ao postulado na inicial, bem como pelos Requeridos nos autos, 

para o deslinde do feito, reputo como desnecessário o estudo social 

sugerido pela d. representante do Ministério Público (Id. 4883041), mesmo 

porque, a princípio, frise-se, em se tratando de revisional de alimentos o 

ônus da prova e do alimentante, in casu, do Requerente (cf. RAI n. 

70071079743-TJRS). Do mesmo modo, aliás, com respaldo nas razões 

acima delineadas, (ônus da prova), e, considerando os documentos já 

juntados aos autos, ao menos por ora, ressalvada à eventual 

demonstração de efetiva necessidade, não vejo como acolher o pedido de 

“mitigação” do direito/garantia constitucional ao sigilo (art. 5º, XII, da 

CF/88), para fins de “quebra de sigilo bancário e fiscal” do 

Requerente-alimentante, (Id. 4478474 – Pág. 54, Id. 4478474 – Pág. 59 e Id. 

5475575 – Pág. 1). A propósito, neste sentido já se decidiu: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUISIÇÃO DE 

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (RAI Nº 70067925537, TJRS, 

Julgado em 16/03/2016). E mais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. 

AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO 

BANCO CENTRAL, SOLICITANDO OS EXTRATOS DA MOVIMENTAÇÃO 

FINANCEIRA DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS QUE 

PROVOCARIAM A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL, DIREITOS 

ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. MEDIDAS DRÁSTICAS E 

DESNECESSÁRIAS NO CASO CONCRETO. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO”. (RAI Nº 70068600162, TJRS, Julgado em 09/03/2016) Assim 

sendo, indefiro, nesta oportunidade, o aludido pedido de quebra de sigilo, 

mesmo porque será propiciada a dilação probatória (outros meios) em 

audiência a ser designada, oportunamente, e, portanto; tão somente se 

demonstrada/evidenciada a efetiva necessidade é que poderá ser revista 

esta conclusão/decisão. Prossigo, consignando, por pertinente, a questão 

relacionada à litigância de má-fé (Id. 4478474 – Pág. 32) e 

revogação/indeferimento da justiça gratuita (Id. 4472294 – Pág. 40 e Id. 

4817157 – Pág. 25), até por não ocasionar prejuízos às partes, serão 

objeto de análise oportunamente, com maiores subsídios, quando do 

julgamento, depois de realizada a audiência de instrução, se não houver 

possibilidade de composição, ficando, portanto, mantido, por ora, o 

deferimento, sem prejuízo de eventual revogação, oportunamente, 

conforme consignado no Id. 1948037. Outrossim, a fim de dar 

prosseguimento e conclusão a este processo, e, mormente para que não 

se cogite de nulidade/prejuízo à ampla defesa e contraditório, em razão do 

documento juntado por último, pelos Requeridos, incluindo-se um DVD, (Id. 

5475575 e 5475836), oportunizo a cientificação e manifestação do 

Requerente no prazo de quinze dias, em observância do artigo 437, § 1º 

do CPC. No mais, necessário mencionar, também, conforme se extrai do 

Termo de Audiência (Id. 4159017), para não ocasionar prejuízos à defesa, 

oportunizei, excepcionalmente, a apresentação de contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, em razão de ter verificado que foi consignado no 

mandado de citação que “não havendo acordo nesta audiência passaria a 

contar o prazo de 15 (quinze) dias para contestação”. Diante dessa 

situação/contexto, depois de cumprida a determinação supra quanto à 

oportunização de manifestação do Requerente, e regularizado o polo 

passivo, voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

prosseguimento do processo pelo rito especial da Lei 5.478/68 ou 

mediante eventual conversão para o rito comum previsto do Código de 

Processo Civil, inclusive por causa da intensa litigiosidade, e, do postulado 

pelas partes até mesmo em sede de pedido “reconvencional/contraposto”, 

bem como do deliberado em audiência (Id. 4159017). Intimem-se e 

cumpra-se Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA 

SILVA http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

ID do documento: 5586085 17032217090056900000005530237. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 de março 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-99 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007172-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

0012332-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. R. (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: 

1007172-74.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: JUCINEI RAMOS DE 

PAULO Endereço: AVENIDA GENEROSO MALHEIRO, 779, CIDADE VERDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78028-685 PARTE REQUERIDA: Nome: Marli Alves de 

Souza Ramos Endereço: RUA SÃO LUIS, 364, - ATÉ 537/538, LIXEIRA, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78008-515 INTIMANDO: REQUERENTE (x) REQUERIDO 

( ) OUTROS ( ) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO/DECISÃO 

p r o l a t a d o  n e s t e  p r o c e s s o .  D E C I S Ã O :  P r o c e s s o  n º . 

1007172-74.2017.8.11.0041 Ação: Divórcio Direto Litigioso Vistos, etc... 

Observa-se que o Requerente, em sua inicial, atribuiu à causa o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), petição de ID n. 5483262, pág. 3. Todavia, é 

importante salientar que, consoante jurisprudência majoritária, em sede 

ações de divórcio, o valor da causa deve ser aquele referente à 

estimativa do patrimônio comum do casal, a ser partilhado. Senão vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DIRETA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

PARTILHA. VALOR DA CAUSA. Somente nos casos em que inexiste 

conteúdo econômico ou, sendo ele inestimável, deve ser atribuído o valor 

de alçada. Tratando-se de divórcio direto consensual, onde as partes 

estipulam a partilha dos bens, o valor da causa deve corresponder à 

estimativa do patrimônio a ser partilhado. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70021673496, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Claudir Fidelis Faccenda, Julgado em 05/10/2007). Assim, 

determino a intimação do Requerente, através de sua patrona, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda da inicial, atribuindo valor 

correto à causa, sob pena de indeferimento. Se emendada a inicial, 

Providencie-se a Secretaria Judicial as retificações e anotações 

necessárias, inclusive na autuação, quanto à alteração do valor da causa. 

No mais, 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. Considerando que de acordo com o Código 

de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, em 

observância ainda aos artigos 694, 695 e 696 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 10/05/2017 às 14:30 horas. Cite-se a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC). Intime-se ainda a parte Autora, 

através de sua patrona, bem como cientifique o Ministério Público. Às 

providências, expedindo o necessário. Cumpra-se, servindo a presente 

como mandado. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA 

SILVA http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

ID do documento: 5496539 17031417204733300000005443766 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,23 de março de 2017 

______________________________ GESTOR JUDICIÁRIO Ass. eletrônica 

____________________________________________________________

___________________________ 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-39 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003044-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADAIL SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE (REQUERENTE)

ZENILDE PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)

ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - 0019605-A/MT (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - 0006650-A/MT (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - 0015555-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORACY DE SOUZA SA (INVENTARIADO)

JULIA SOUZA PINHEIRO (INVENTARIADO)

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO (INVENTARIADO)

AILTON SOUZA PINHEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003044-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE 

ARAUJO, ADAIL SOUZA PINHEIRO, ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS, 

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE, JOILSON SOUZA PINHEIRO, 

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO, MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO, 

PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO, ZENILDE PINHEIRO ALVES 

INVENTARIADO: CORACY DE SOUZA SA, JULIA SOUZA PINHEIRO, 

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO, AILTON SOUZA PINHEIRO Processo n.º 

1003044-11.2017.8.11.0041 – PJe Vistos etc. 1. Verifica-se dos autos que 

os requerentes não efetuaram o pagamento das custas e taxas 

processuais, e nem requereram os benefícios da justiça gratuita. Assim, 

intimem-se os requerentes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das despesas do processo (custas e taxas judiciárias), ou 

requerer os benefícios da justiça gratuita, comprovando o preenchimento 

dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC e Provimento n.º 91/2014-CGJ 

(itens 2.14.2.1 e 2.14.2.5, da CNGC). Intimem-se e cumpra-se. 2. Findo o 

prazo e não havendo cumprimento, certifique-se e renove-me à 

conclusão. 3. Comprovado o recolhimento, em conformidade com o 

disposto no art. 664 do Novo Código de Processo Civil[1], e considerando 

o valor inicialmente atribuído à causa, deve a presente ação processar-se 

na forma de arrolamento. Promovam-se as anotações necessárias. 4. 

Nomeio inventariante a herdeira ZENAIDE PINHEIRO ALVES (filha), que 

independente de compromisso desempenhará sua função, devendo no 

prazo de 20 (vinte) dias, em cumprimento ao disposto no art. 664 do CPC, 

apresentar o plano de partilha e as certidões negativas de débitos da 

falecida CORACY DE SOUZA SA, perante as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal. 5. Após, em cumprimento ao disposto no art. 626 do 

CPC: 5.1. Promova-se a citação, pelo correio, dos herdeiros Julia Souza 

Pinheiro, Domingos Souza Pinheiro e Ailton Souza Pinheiro, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do CPC; estimativa de valor 

do bem inventariado e plano de partilha apresentado. A citação deve ser 

acompanhada das primeiras declarações (§3.º) e do plano de partilha. 5.2. 

Publique-se edital, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC. 5.3. 

Intime-se a Fazenda Pública, remetendo cópia da petição inicial, plano de 

partilha e certidões negativas de débitos. 6. Cumpridas tais determinações, 

renove-me à conclusão. 7. Cite-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

fevereiro de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] “Art. 664. 

Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 

cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de 

valor aos bens do espólio e o plano da partilha.”

Decisão Classe: CNJ-39 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003044-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE (REQUERENTE)

ADAIL SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

JOILSON SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ZENILDE PINHEIRO ALVES (REQUERENTE)
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PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - 0015555-A/MT (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - 0006650-A/MT (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - 0019605-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA SOUZA PINHEIRO (INVENTARIADO)

CORACY DE SOUZA SA (INVENTARIADO)

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO (INVENTARIADO)

AILTON SOUZA PINHEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003044-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZENAIDE SOUSA PINHEIRO DE 

ARAUJO, ADAIL SOUZA PINHEIRO, ANA NILCE SOUZA DOS SANTOS, 

ANA MARIA SOUZA DE ANDRADE, JOILSON SOUZA PINHEIRO, 

LINDINALVA SOUZA PINHEIRO, MARIA APARECIDA SOUZA PINHEIRO, 

PAULO ROBERTO SOUZA PINHEIRO, ZENILDE PINHEIRO ALVES 

INVENTARIADO: CORACY DE SOUZA SA, JULIA SOUZA PINHEIRO, 

DOMINGOS SOUZA PINHEIRO, AILTON SOUZA PINHEIRO Processo n.º 

1003044-11.2017.8.11.0041 – PJe Vistos etc. 1. Verifica-se dos autos que 

os requerentes não efetuaram o pagamento das custas e taxas 

processuais, e nem requereram os benefícios da justiça gratuita. Assim, 

intimem-se os requerentes, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das despesas do processo (custas e taxas judiciárias), ou 

requerer os benefícios da justiça gratuita, comprovando o preenchimento 

dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC e Provimento n.º 91/2014-CGJ 

(itens 2.14.2.1 e 2.14.2.5, da CNGC). Intimem-se e cumpra-se. 2. Findo o 

prazo e não havendo cumprimento, certifique-se e renove-me à 

conclusão. 3. Comprovado o recolhimento, em conformidade com o 

disposto no art. 664 do Novo Código de Processo Civil[1], e considerando 

o valor inicialmente atribuído à causa, deve a presente ação processar-se 

na forma de arrolamento. Promovam-se as anotações necessárias. 4. 

Nomeio inventariante a herdeira ZENAIDE PINHEIRO ALVES (filha), que 

independente de compromisso desempenhará sua função, devendo no 

prazo de 20 (vinte) dias, em cumprimento ao disposto no art. 664 do CPC, 

apresentar o plano de partilha e as certidões negativas de débitos da 

falecida CORACY DE SOUZA SA, perante as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal. 5. Após, em cumprimento ao disposto no art. 626 do 

CPC: 5.1. Promova-se a citação, pelo correio, dos herdeiros Julia Souza 

Pinheiro, Domingos Souza Pinheiro e Ailton Souza Pinheiro, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as 

primeiras declarações, nos termos do art. 627 do CPC; estimativa de valor 

do bem inventariado e plano de partilha apresentado. A citação deve ser 

acompanhada das primeiras declarações (§3.º) e do plano de partilha. 5.2. 

Publique-se edital, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC. 5.3. 

Intime-se a Fazenda Pública, remetendo cópia da petição inicial, plano de 

partilha e certidões negativas de débitos. 6. Cumpridas tais determinações, 

renove-me à conclusão. 7. Cite-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

fevereiro de 2017. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] “Art. 664. 

Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) 

salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 

cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de 

termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de 

valor aos bens do espólio e o plano da partilha.”

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: 1023675-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023838-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALVES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - 18345-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011508-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE PAULA (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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011508-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE PAULA (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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011508-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE PAULA (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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.R.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006783-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FARIA DO AMARAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - 20549-O/MT (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - 16745-O/MT (ADVOGADO)

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - 0018532-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão Processo Judicial Eletrônico nº. 

1006783-89.2017.8.11.0041 Certifico que não consta acostado nos autos 

a guia de diligência, conforme a portaria 002/2017 - DF. impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para, que junte a guia de 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento da ordem do MM. Juiz. 

Cuiabá, 23 de março de 2017. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008558-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BENTO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - 22799-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe 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. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008563-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEZAL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - 0007069-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

ELIEL BARROS PINHEIRO (AUTORIDADE COATORA)

SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe 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. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008555-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROMERO LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - 23064-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe 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. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504116-61.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA ALDEVINA DA ROCHA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: '' EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos 

consta, ACOLHO O PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer 

para determinar aos Requeridos que, assegure à Parte Autora a devida 

assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com 

dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 

8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a 

realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; 

ratificando a liminar deferida nestes autos, nesses termos. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC. Sem custas e honorários, posto que os 

honorários de advogado nas ações patrocinadas pela defensoria pública 

destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um fundo orçamentário 

com finalidade específica é matéria contábil-financeira que não altera a 

situação jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a 

parte ou a própria defensoria, já que esta não detém personalidade 

jurídica, sendo órgão do Estado. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C.'' OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013542-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARQUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: ''Pelo exposto, com fulcro no artigo 485 inciso IX, 

NCPC, Julgo e Declaro Extinto o presente processo sem o julgamento do 

mérito. Sem custas e honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.R.I.C.'' 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008502-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - 4671-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Município de Cuiabá (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe e 

para RECOLHER o valor de R$ 34,27 (trinta e quatro reais e vinte e sete 

centavos) e, 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. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ
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Processo Número: 1007144-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MACIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - 0013675-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita"(...)Diante de todo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para 

CONDENAR o Município de Cuiabá a proceder o correto enquadramento da 

Requerente, bem como ao pagamento das diferenças salariais desde a 

vigência da Lei Complementar nº 369/2014, que deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da 

caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contados 

do evento danoso com base no IPCA. Sem custas, condeno o Requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 

85 do CPC. Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao 

E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, 

em virtude do proveito econômico líquido estar fixado em R$ 38.253,40 

(trinta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), 

não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013627-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDORIEL GOMES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - 17120-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004479-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE ARAUJO CURVO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003846-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA NASSAR FERREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005601-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - 0017575-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0503770-13.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007112-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVY LEAO REZENDE DE MELLO (AUTOR)

CACIA VAZ DA SILVA (AUTOR)

JOANITA MARIA VIANA (AUTOR)

ARAYDES REIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - 16276-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 
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proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007120-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES TOMIN LIGOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO BORGES DE SOUZA OAB - 0015490-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006922-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAISE PACHECO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - 15046-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008162-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANGELISTA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015714-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILIS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - 10681-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011552-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MESQUITA MARTINS DE PAIVA (AUTOR)

JUIRCE LEITE MOREIRA E SILVA (AUTOR)

ROSA NEIDE GARCIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - 138065-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006262-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO RODRIGUES DE SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003544-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CANDELARIA DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002825-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009108-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROSIMAR ANGOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - 0016014-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009101-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006436-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADINHA CORSINA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008172-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE TAMBARA VELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005938-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008479-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA METELO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006951-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - 0018145-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005348-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EREMITA LEMES DO PRADO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005348-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EREMITA LEMES DO PRADO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011142-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA OAB - 2100-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008388-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARCIANO DA SILVA LISBOA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - 13518-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"(...)Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por MARCOS MARCIANO DA 

SILVA LISBOA contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em suma, que a 

autoridade coatora se abstenha de vincular multas ao veiculo, para que 

obtenha o licenciamento anual. Compulsando os autos, verifico a ausência 

de documentos que comprovem pagamento do Licenciamento Anual, 

dessa forma faculto a Impetrante emendar a inicial, nos termos do Art. 321 

do CPC, juntando, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação em 

questão, sob pena de lhe ser aplicado o art. 485, VI do CPC. Cumpra-se, 

com urgência." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008397-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - 13518-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"(...)Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SANDRA APARECIDA DE 

MORAES contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em suma, que a autoridade 

coatora se abstenha de vincular multas ao veiculo, para que obtenha o 

licenciamento anual. Compulsando os autos, verifico a ausência de 

documentos que comprovem pagamento do Licenciamento Anual, dessa 

forma faculto a Impetrante emendar a inicial, nos termos do Art. 321 do 

CPC, juntando, no prazo de 15 (quinze) dias, a documentação em questão, 

sob pena de lhe ser aplicado o art. 485, VI do CPC." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006918-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ORLANDO DENARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ

Processo Número: 1012885-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - 0006119-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0503097-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO DE SOUZA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011291-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR)

ZILDA ROTHER BELLUSCI (AUTOR)

KASSIRA DEMENEGHI BATISTA DOS SANTOS (AUTOR)

CELMA MAGALHAES BATISTA (AUTOR)

MONIQUE MIELLE DA SILVA (AUTOR)

SONJA MAGALI BENEVIDES DE LANNES (AUTOR)

SUELLEM ALINE DE SOUZA (AUTOR)

REGIANE CRISTINA DE AMORIM (AUTOR)

DANIELI CAMPOS CAVALCANTE (AUTOR)

JOELCIO MENDONCA DE BARROS (AUTOR)

JORANDIR NORBERTO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006119-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACI PINTO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010793-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BORGES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FORTES MODESTO OAB - 21330-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008099-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GUIMARAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005939-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINA SANTIAGO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009004-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLONS DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007909-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO AQUINO DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003562-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008856-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004248-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YNDIRA MAERON GUADALUPE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004822-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ANDRE DENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004605-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006250-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN CRISTINA SAO PEDRO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005989-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004830-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA BINATO SANTILI DEPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008996-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCYLA NUNES GARCIA VILARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - 0017566-O/MT (ADVOGADO)

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI OAB - 13266-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1009265-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010896-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPEDES MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005185-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-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.
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Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010309-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA RICIERI VENDRAMETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rosane Costa Itacaramby OAB - 8755-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003615-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA DE MENEZES GALVAO (AUTOR)

FRANCISCO RODRIGUES MACIEL (AUTOR)

ELIZABETE SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

ARENIR DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

CLARA BENEDITA ARRUDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ADOLFO GOMES DA SILVA (AUTOR)

JOAO ALEIXO FILHO (AUTOR)

EVANGIVALDO PEREIRA CUNHA (AUTOR)

JOAO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR)

ELOSA VIRGINIO SOARES (AUTOR)

CANDIDA PAES TAPAJOS (AUTOR)

ATAIDE NASCIMENTO VIEIRA (AUTOR)

FRANCISCO ESTEVAO VIRGINIO (AUTOR)

ENEZIA SILVA DA CUNHA (AUTOR)

ILDEFONSO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007833-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL MANICA EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012394-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FAUSTINO BATISTA (AUTOR)

WILSON PROCOPIO DE SOUZA (AUTOR)

JORGE APARECIDO ARANDA PEREIRA GOMES (AUTOR)

MARILUCI MESQUITA (AUTOR)

ANTONIO AIRES DE ALMEIDA (AUTOR)

HARLEY PEREIRA BRANCO (AUTOR)

JONY AUGUSTO PACHECO (AUTOR)

DORALICE SOUSA MORAIS (AUTOR)

AIRTON SALES DE ASSIS (AUTOR)

IVANIR BENATI (AUTOR)

NOEL SOARES CARDOZO (AUTOR)

MANOEL THEODORO DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

CIRILO GOMES DA SILVA (AUTOR)

JORGE DOS ANJOS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003524-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO GOMES (AUTOR)

MARIA GONCALVES VIEIRA (AUTOR)

JERONIMO PEIXOTO GOMES (AUTOR)

ILZA ARAUJO XAVIER (AUTOR)

IDELSON ANJOS DA SILVA (AUTOR)

MARIA ELIANA DE REZENDE (AUTOR)

MANOEL DE SOUZA (AUTOR)

ODARIO MARTINS BORGES (AUTOR)

SEBASTIANA MARIA DE REZENDE (AUTOR)

JOSE ALBERTO SIQUEIRA FRANCA (AUTOR)

MARIA MATILDES DA SILVA LOPES (AUTOR)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

JOHN ALVES FERGUSON (AUTOR)

JOAO BATISTA CABRAL (AUTOR)

JOAQUIM PEDRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006455-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIGOBELI ROCHA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003278-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR)

MANOEL BENEDITO DO BOMDESPACHO (AUTOR)

TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

WAGNER DE ANDRADE GOUVEA (AUTOR)

SEBASTIAO DE SOUZA REZENDE (AUTOR)

PEDRO LUIZ DE AQUINO (AUTOR)

DEMERVAL LUIZ ROBERTO (AUTOR)

GERALDO MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

JOSE MANOEL FILHO (AUTOR)

MIGUEL ARCANJO DE AMORIM (AUTOR)

SINVAL ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

MIGUEL MUTRAN (AUTOR)

JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

OLERINO ANTONIO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

KATIA REGINA FIGUEIRO DORNELLAS (AUTOR)

CLARINDA MARIA DA COSTA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005664-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004213-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RIBAS DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006259-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FERREIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004186-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008324-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FREIRE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - 0003575-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ronaldo Rosa Taveira (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:'' Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. '' OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013032-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIRA BATHISTA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - 21691-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: '' Diante de todo o 

exposto, com esteio nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, 

da Lei nº 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO 

A SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2016, sem o pagamento das 

infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id. 2416981. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor 

da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. '' OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011591-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cássio Rodrigo Attilio Barbosa Garcia OAB - 0006462-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:'' Pelo exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso II do CPC, REVOGANDO a liminar deferida. Comunique-se 

a autoridade coatora. Sem custas e sem honorários. Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C.'' 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504469-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NOGUEIRA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - 0017678-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004488-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY DIAS DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003541-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA ROSALINA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004218-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE CAMPOS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 
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Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000431-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - 0017809-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da certidão ID 

5596455, bem como para juntar aos autos a guia de pagamento referente 

a diligência ID 5049762. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002212-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Laryssa Carolina Araújo de França OAB - 15585-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003769-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIRA ZATTAR FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA OAB - 3247-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004123-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA TEODORO CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - 11120-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000954-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRENE RAMOS DE MORAES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004653-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA CAMARGO FERREIRA (AUTOR)

MARIA DA GLORIA FERREIRA (AUTOR)

LIGIA CRISTIANE ARFELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - 12048-O/MT (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - 12004-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006001-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA AFONSO DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002281-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA COSTA VITAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002226-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELINA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004617-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARLETE MORAES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008461-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LARRI RIVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - 0013386-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003088-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA AGUIAR DA CUNHA GARCEZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - 0016158-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO INTERIOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 

custa para o Bairro: Bandeirantes, 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.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006041-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005476-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Maria Izabel Alves Claudio (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 
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dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002120-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004398-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ROGERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003607-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODINEI BRAUWERS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - 11055-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente de Gestao de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Gestao (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 

custa para o Bairro: Centro Político Administrativo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007339-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - 0013282-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 

custa para o Bairro: Centro Político Administrativo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006052-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARTINS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007782-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BSOLO PROJETOS E PLANEJAMENTOS EM AGRONEGOCIOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - 22528-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 

custas para o Bairro: Centro Político Administrativo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007663-81.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ GROSSI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - 0013282-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 

custa para o Bairro: Centro Político Administrativo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005888-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES ALVES DE ANICESIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003479-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA ROSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - 0016319-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002137-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE DIVINA PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior 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.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000499-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALICE DA SILVA FORMIGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - 21794-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita"(...)ISTO POSTO, 

reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 

10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, 

c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I. Cumpra-se." 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023546-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - 18215-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...)Diante de tuto o que 

foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo 

do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das 

faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD. Pelo exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a 

assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser ratificada a 

determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir 

nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide 

sobre o denominado “CONSUMO TUSD”, concernente a Unidade 

Consumidora Nº 6/267784-7. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, §1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 
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9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021566-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE ABREU (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - 18215-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...)Diante de tuto o que 

foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo 

do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das 

faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD. Pelo exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a 

assegurar o direito líquido e certo do Impetrante, devendo ser ratificada a 

determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir 

nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide 

sobre o denominado “CONSUMO TUSD”, concernente as Unidades 

Consumidoras Nº 6/267668-2. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, §1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015304-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA LEITE (AUTOR)

IRAIDES FREITAS DE SOUSA (AUTOR)

QUEZIA XAVIER DELMONDES BENICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - 12048-O/MT (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - 12004-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007162-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDISSON CHAVES SANTANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - 16861-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

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 

custa para o Bairro: Cento Político Administrativo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002687-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA GARCIA BARROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. De outro giro, intimem-se o 

apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Posteriormente, 

nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002688-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. De outro giro, intimem-se o 

apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Posteriormente, 

nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001301-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS FONSECA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. De outro giro, intimem-se o 

apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Posteriormente, 

nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000964-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000966-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504777-40.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002274-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003095-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROSA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003019-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA FRANCISCA DE SIQUEIRA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002344-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003188-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVA LEITE SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001318-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo 

Estado de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença 

proferida no presente feito. Em detida análise dos argumentos 

apresentados, constato que em verdade o embargante se insurge contra 

o que consideram error in judicando, que deve ser atacado por meio do 

recurso adequado à reforma da sentença. Os Embargos Declaratórios têm 

finalidade de: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Ou seja, completar a 

decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Portanto, somente quando destinados a 

atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para 

corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo é que 

são admissíveis os declaratórios. Nesse sentido também, segundo os Eg. 

Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: “É incabível, nos 

declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já 

houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado 

final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao 

disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos embargos 

de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. De 

outro giro, certifiquem-se quanto à tempestividade do Recurso de 

Apelação, caso tempestivo, intimem-se o apelado para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal. Posteriormente, nada havendo a 

reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002902-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006045-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSINEIDE BARBOSA E LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - 0015120-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005675-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDRIANE ANDRADE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - 0016027-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001781-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - 7082-O/MT 

(ADVOGADO)
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MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - 3850-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005504-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEIXEIRA PRATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - 0017132-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1005867-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA CAMARAO CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: nte o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003495-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIDES REZENDE DE SOUZA (AUTOR)

EDMA MACHADO DE PAULA (AUTOR)

MARIA FIRMINA DA CRUZ (AUTOR)

EUTER ROBERTO XAVIER (AUTOR)

ADJANIRA OLIVEIRA E OLIVEIRA (AUTOR)

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR)

ANTONIO DAVID RIBEIRO (AUTOR)

HONORIO GERALDO SOUZA (AUTOR)

ALTINO URBANO DOS SANTOS (AUTOR)

CANDIDA SOARES DA SILVA (AUTOR)

BENEDITO JOSE DE ASSUNCAO (AUTOR)

GERALDO DELFINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

CARLOS CESAR XAVIER (AUTOR)

BENEDITO LUZIANO DE SOUSA (AUTOR)

ELIZEU ARANTES DE SOUZA (AUTOR)

CARLOS VICENTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1011437-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE APARECIDA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0503682-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PINTO BARBOSA (AUTOR)

NILCE MARTINS CARDOSO (AUTOR)

ANA EGIDIA DA COSTA (AUTOR)

EVANDETE MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - 0009271-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004655-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA HELENA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 
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proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003516-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CRISTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - 10626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003663-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLANDA OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - 10458-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010527-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDIMARI PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - 10681-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000832-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE PAULA SANTOS (AUTOR)

GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1003355-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ALVES AMORIM SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos embargos de declaração, porque são 

tempestivos e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-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-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006821-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS CONCEICAO VITALINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - 14087-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de diferenças 

remuneratórias atrasadas de U.R.V, para incorporação do percentual de 

11,98% sobre os vencimentos decorrentes da URV, e pagamento das 

diferenças salariais incidentes sobre todas as parcelas recebidas. É a 

síntese. Fundamento e Decido. Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo para momento 

oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, 

art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse na realização de 

Audiência de Conciliação, nos termos do art. 334 do NCPC. Cite-se o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal, devendo, no mesmo 

prazo, informar ao juízo se houve algum tipo de pagamento a requerente 

relativo à rubrica “URV”. Se positivo descrever o valor e data do eventual 

pagamento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de março 

de 2017. PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ

Processo Número: 1007584-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAURO ZUFFO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - 0011932-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão abaixo transcrita 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. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Decisão: Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para 

determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constante nas faturas de 

energia elétrica do Impetrante relativas à Unidade Consumidora 

6/625048-4, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até 

ulterior decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade 

Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de março 

de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007584-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAURO ZUFFO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - 0011932-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão abaixo transcrita 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. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Decisão: Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para 

determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constante nas faturas de 

energia elétrica do Impetrante relativas à Unidade Consumidora 

6/625048-4, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até 

ulterior decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade 

Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de março 

de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007584-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAURO ZUFFO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - 0011932-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão abaixo transcrita 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. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Decisão: Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para 

determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constante nas faturas de 

energia elétrica do Impetrante relativas à Unidade Consumidora 

6/625048-4, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até 

ulterior decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade 

Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de março 

de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007584-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAURO ZUFFO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - 0011932-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão abaixo transcrita 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. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 
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11.419/2006. Decisão: Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para 

determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constante nas faturas de 

energia elétrica do Impetrante relativas à Unidade Consumidora 

6/625048-4, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até 

ulterior decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade 

Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de março 

de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007584-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR MAURO ZUFFO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - 0011932-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão abaixo transcrita 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. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Decisão: Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para 

determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS 

incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa 

de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), constante nas faturas de 

energia elétrica do Impetrante relativas à Unidade Consumidora 

6/625048-4, devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até 

ulterior decisão de mérito. Por oportuno, determino que se oficie à 

ENERGISA/CEMAT desta decisão, para que esta possa sobrestar a 

cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade 

Consumidora em questão. Notifique-se a autoridade coatora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 17 de março 

de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ
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Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)
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PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de 

liminar, impetrado por MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO visando a 

concessão de liminar para que a Autoridade coatora se abstenha de exigir 

o pagamento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transporte) das 

faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante. Aduz, 

em síntese, a inicial, que o impetrante é consumidor de energia elétrica 

fornecida pela concessionária, conforme se comprova pela fatura de 

energia elétrica apresentada. Assevera que vem pagando Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias de Prestação de Serviços – ICMS, sobre o 

valor total de sua fatura de energia elétrica, incluindo nesse cálculo as 

tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e Transporte (TUSD e TUST). 

Busca o impetrante, a tutela jurisdicional de urgência com o fim de 

determinar que o Impetrado, se abstenha de exigir o pagamento do ICMS 

que incide sobre a TUSD/TUSD em suas Unidades Consumidoras. Com a 

inicial vieram documentos. A medida liminar foi concedida ao impetrante e 

as informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora. O 

Ministério Público, por sua vez, apresentou manifestação onde entendeu 

pela denegação da segurança. É o relatório. Decido. O Mandado de 

Segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, 

afrontado por ato de autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se 

possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o 

justo receio há de ser evidente, não sendo possível a concessão de 

segurança genérica. Na previsão do art. 1º, da Lei 12.016/2009 

“CONCEDER-SE-Á MANDADO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça” (Destaquei). Em relação à pretensão de determinar que a 

autoridade impetrada abstenha-se de exigir o pagamento do valor do ICMS 

que incide sobre o denominado CONSUMO TUSD/TUST da Unidade 

Consumidora do Impetrante, verifica-se de plano a existência de 

relevância do fundamento não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pelos documentos a ela acostados, porquanto está 

pacificado o entendimento no sentido de que as tarifas aqui referidas são 

encargo cobrado sobre o transporte da energia utilizada pelos 

consumidores. Em que pese a utilização do termo ‘transporte’ o que em 

verdade ocorre é a sua transmissão por meio de fluxo de elétrons, não 

ocorrendo, dessa maneira, transporte físico. Assim, não é plausível incidir 

o ICMS sobre o TUSD e nem sobre o TUST. Logo, as referidas tarifas não 

constituem elemento jurídico previsto na formação da base de cálculo para 

fins de cobrança de ICMS. O ICMS só incide quando, concretamente, a 

energia for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor 

pago em decorrência do consumo apurado. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - 

COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE CÁLCULO DA 

TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUSD - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no 

sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de 

distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída 

da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é 

efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada 

na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do STJ. 

Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo regimental não provido.”(STJ - 

AgRg no REsp: 1075223 MG 2008/0161184-5, Relator: Ministra ELIANA 

CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 11/06/2013). “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - 

ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA NÃO 

UTILIZADA – INCIDENCIA DE ICMS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 

391/STJ - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Na circulação da 

mercadoria “energia elétrica”, a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o 
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valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e 

não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária. “O 

ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à 

demanda de potência efetivamente utilizada.” (Súmula 391/STJ).” (TJMT - 

Ap, 80601/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no 

DJE 11/06/2013). Como se vê, os julgados enfatizam que nessa espécie 

de circulação de mercadoria (energia elétrica), a base de cálculo do ICMS 

é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente 

consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com 

a concessionária. O ilustre doutrinador Roque Antônio Carraza, em uma de 

suas lições, assim descreve, ‘in verbis’: “A base de cálculo possível deste 

ICMS é o valor da operação da qual decorra e entrega da energia elétrica 

(mercadoria) ao consumidor. Noutro giro, é o preço da energia elétrica 

efetivamente consumida, vale dizer, o valor da operação da qual decorra a 

entrega desta mercadoria ao consumidor final. Isto corresponde, na 

dicção do art. 34, § 9°, do ADCT, ao preço então praticado na operação 

final.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, Ed. Malheiros, 19ª Edição, 

pág. 841). O cálculo do tributo deve levar em conta todas as operações 

anteriores (produção, circulação e distribuição), e se, de fato, não há 

possibilidade de tributação a cada etapa distinta do processo, já que 

essas fases não possuem autonomia suficiente para ensejar incidências 

tributárias isoladas, não se pode concluir que só por conta dessa 

contingência do processo que liga continuamente a fonte produtora ao 

consumidor final, deva este ser obrigado a responder pelo imposto 

calculado sobre o valor total, e não apenas sobre a quota de energia 

efetivamente consumida. O uso dos sistemas elétricos de distribuição não 

acarreta utilização efetiva de energia elétrica; apenas garante ao 

consumidor o consumo de certa quantidade de energia. Logo, para incidir 

o ICMS sobre a demanda, necessário que tenham ocorrido a transferência 

e a tradição da energia comercializada. Essa matéria, desde 2009 

encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 391, 

‘litteris’: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica 

correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” À vista 

disso, é ilegal a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas 

Elétricos de Distribuição e Transmissão, uma vez que Embora equiparadas 

às operações mercantis, as operações de consumo de energia elétrica 

têm suas peculiaridades, o referido imposto só deve incidir sobre o valor 

correspondente à energia efetivamente consumida, pois o fato gerador do 

tributo é a saída de energia elétrica do estabelecimento distribuidor para a 

unidade consumidora do contribuinte, e sua base de cálculo deve 

corresponder exatamente ao valor da operação da qual decorra a entrega 

da energia ao consumidor. Diante de tudo o que foi exposto, é lógico 

concluir que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante ao se 

praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das faturas, notadamente 

sobre a tarifa TUSD. E fica justificado o justo receio do impetrante em ver o 

direito aqui defendido, tolhido pelos impetrados, diante da possibilidade de 

lançamento de ofício pelos impetrados, conforme já explanado alhures. 

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os 

termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo dos 

Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a 

Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia 

cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão - TUST, concernente as Unidades Consumidoras Nº 

6/283688-0. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ
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Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO
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Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de 

liminar, impetrado por MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO visando a 

concessão de liminar para que a Autoridade coatora se abstenha de exigir 

o pagamento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema 

de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transporte) das 

faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante. Aduz, 

em síntese, a inicial, que o impetrante é consumidor de energia elétrica 

fornecida pela concessionária, conforme se comprova pela fatura de 

energia elétrica apresentada. Assevera que vem pagando Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias de Prestação de Serviços – ICMS, sobre o 

valor total de sua fatura de energia elétrica, incluindo nesse cálculo as 

tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e Transporte (TUSD e TUST). 

Busca o impetrante, a tutela jurisdicional de urgência com o fim de 

determinar que o Impetrado, se abstenha de exigir o pagamento do ICMS 

que incide sobre a TUSD/TUSD em suas Unidades Consumidoras. Com a 

inicial vieram documentos. A medida liminar foi concedida ao impetrante e 

as informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora. O 

Ministério Público, por sua vez, apresentou manifestação onde entendeu 

pela denegação da segurança. É o relatório. Decido. O Mandado de 

Segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, 

afrontado por ato de autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se 

possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o 

justo receio há de ser evidente, não sendo possível a concessão de 

segurança genérica. Na previsão do art. 1º, da Lei 12.016/2009 

“CONCEDER-SE-Á MANDADO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 

ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça” (Destaquei). Em relação à pretensão de determinar que a 

autoridade impetrada abstenha-se de exigir o pagamento do valor do ICMS 

que incide sobre o denominado CONSUMO TUSD/TUST da Unidade 

Consumidora do Impetrante, verifica-se de plano a existência de 

relevância do fundamento não só pelas alegações da peça vestibular, 

como também, pelos documentos a ela acostados, porquanto está 

pacificado o entendimento no sentido de que as tarifas aqui referidas são 

encargo cobrado sobre o transporte da energia utilizada pelos 

consumidores. Em que pese a utilização do termo ‘transporte’ o que em 

verdade ocorre é a sua transmissão por meio de fluxo de elétrons, não 

ocorrendo, dessa maneira, transporte físico. Assim, não é plausível incidir 

o ICMS sobre o TUSD e nem sobre o TUST. Logo, as referidas tarifas não 

constituem elemento jurídico previsto na formação da base de cálculo para 

fins de cobrança de ICMS. O ICMS só incide quando, concretamente, a 

energia for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor 

pago em decorrência do consumo apurado. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - 

COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE CÁLCULO DA 

TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUSD - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no 

sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de 

distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída 

da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é 

efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada 

na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do STJ. 

Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo regimental não provido.”(STJ - 

AgRg no REsp: 1075223 MG 2008/0161184-5, Relator: Ministra ELIANA 

CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 11/06/2013). “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - 
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ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA NÃO 

UTILIZADA – INCIDENCIA DE ICMS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 

391/STJ - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Na circulação da 

mercadoria “energia elétrica”, a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o 

valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e 

não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária. “O 

ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à 

demanda de potência efetivamente utilizada.” (Súmula 391/STJ).” (TJMT - 

Ap, 80601/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no 

DJE 11/06/2013). Como se vê, os julgados enfatizam que nessa espécie 

de circulação de mercadoria (energia elétrica), a base de cálculo do ICMS 

é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente 

consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com 

a concessionária. O ilustre doutrinador Roque Antônio Carraza, em uma de 

suas lições, assim descreve, ‘in verbis’: “A base de cálculo possível deste 

ICMS é o valor da operação da qual decorra e entrega da energia elétrica 

(mercadoria) ao consumidor. Noutro giro, é o preço da energia elétrica 

efetivamente consumida, vale dizer, o valor da operação da qual decorra a 

entrega desta mercadoria ao consumidor final. Isto corresponde, na 

dicção do art. 34, § 9°, do ADCT, ao preço então praticado na operação 

final.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, Ed. Malheiros, 19ª Edição, 

pág. 841). O cálculo do tributo deve levar em conta todas as operações 

anteriores (produção, circulação e distribuição), e se, de fato, não há 

possibilidade de tributação a cada etapa distinta do processo, já que 

essas fases não possuem autonomia suficiente para ensejar incidências 

tributárias isoladas, não se pode concluir que só por conta dessa 

contingência do processo que liga continuamente a fonte produtora ao 

consumidor final, deva este ser obrigado a responder pelo imposto 

calculado sobre o valor total, e não apenas sobre a quota de energia 

efetivamente consumida. O uso dos sistemas elétricos de distribuição não 

acarreta utilização efetiva de energia elétrica; apenas garante ao 

consumidor o consumo de certa quantidade de energia. Logo, para incidir 

o ICMS sobre a demanda, necessário que tenham ocorrido a transferência 

e a tradição da energia comercializada. Essa matéria, desde 2009 

encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 391, 

‘litteris’: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica 

correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” À vista 

disso, é ilegal a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas 

Elétricos de Distribuição e Transmissão, uma vez que Embora equiparadas 

às operações mercantis, as operações de consumo de energia elétrica 

têm suas peculiaridades, o referido imposto só deve incidir sobre o valor 

correspondente à energia efetivamente consumida, pois o fato gerador do 

tributo é a saída de energia elétrica do estabelecimento distribuidor para a 

unidade consumidora do contribuinte, e sua base de cálculo deve 

corresponder exatamente ao valor da operação da qual decorra a entrega 

da energia ao consumidor. Diante de tudo o que foi exposto, é lógico 

concluir que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante ao se 

praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das faturas, notadamente 

sobre a tarifa TUSD. E fica justificado o justo receio do impetrante em ver o 

direito aqui defendido, tolhido pelos impetrados, diante da possibilidade de 

lançamento de ofício pelos impetrados, conforme já explanado alhures. 

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os 

termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo dos 

Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a 

Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia 

cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão - TUST, concernente as Unidades Consumidoras Nº 

6/283688-0. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. P.R.I.C. 

Cuiabá, 27 de janeiro de 2017. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - 14629-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1010466-71.2016.8.11.0041 AUTOR: SERGIO GADOTTI RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Especifiquem as partes as provas que 

desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem 

prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 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: 1010466-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GADOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - 14629-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1010466-71.2016.8.11.0041 AUTOR: SERGIO GADOTTI RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Especifiquem as partes as provas que 

desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem 

prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de fevereiro de 2017. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006077-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERCY MARIA DE AZEVEDO GUANDALINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - 0005773-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BASSI JUNIOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1006077-43.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: WALDERCY MARIA DE 

AZEVEDO GUANDALINI IMPETRADO: WAGNER BASSI JUNIOR Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Waldecy Maria de Azevedo Guandalini em face de ato supostamente ilegal 

praticado pelo Delegado Titular da Delegacia Especializada de Repressão 

a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, consistente na 

recusa em proceder à baixa da restrição de furto existente no prontuário 

de veículo. Em apertada síntese, aduz que é proprietária de um veículo Fiat 

Palio, Placas ASE-6565, de Curitiba-PR, adquirido em 23.03.2006, da 

empresa Seico Serviço Internacional de Comércio Ltda. Afirma que no mês 
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de agosto de 2011 vendeu o referido veículo para o Sr. João Nobre, 

mediante contrato verbal, tendo este repassado o veículo para o seu filho, 

que o colocou à venda em uma garagem de automóveis em Várzea 

Grande. Que diante da falta do pagamento devido pela aquisição do 

veículo, o Sr. João Nobre optou por devolvê-lo, indicando o endereço do 

local onde se encontrava, tendo a Impetrante então retirado o veículo na 

referida garagem, de forma consensual. Afirma que em agosto de 2015 foi 

checar os débitos do veículo para efetuar a transferência de propriedade, 

sendo surpreendida com a restrição de furto anotada no prontuário do 

veículo, decorrente de Boletim de Ocorrência lavrado indevidamente por 

Vandely Martins Arruda, que alega desconhecer e não saber do 

paradeiro. Por fim, assevera que esteve na Delegacia Especializada de 

Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá para 

resolver a pendência, tendo a autoridade coatora se negado a atendê-la. 

Ante o exposto, requer a concessão de liminar para determinar que a 

autoridade coatora efetue a baixa da restrição de furto em comento e, no 

mérito, a concessão da ordem mandamental para ratificar a liminar. A 

inicial veio instruída com documentos. Posteriormente, a Impetrante 

apresentou emenda à petição inicial, informando que não tem 

conhecimento do endereço eletrônico dos impetrados e pugnando pela 

juntada de declaração de pobreza. A análise da liminar foi postergada 

para após os informes da autoridade coatora (Id. 1472475), que, após ter 

sido devidamente notificada, encaminhou ofício acompanhado de 

documentos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, registro que 

o feito permaneceu paralisado por certo lapso temporal em razão da minha 

convocação para atuar como Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso no biênio 2015/2016, período em que 

permaneci desvinculado da jurisdição, retornando apenas em 23.01.2017. 

Pois bem. Nos termos do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, “Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” A propósito, 

transcrevo trecho da lição de Hely Lopes Meirelles, que bem define os 

contornos de certeza e liquidez do direito apto a ser amparado pela via 

mandamental: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende enseja à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e 

certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos 

para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última 

análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender 

de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de 

segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo 

legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil 

(CC, art. 1.533). É um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a 

precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e 

comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício deste 

direito.” (Hely Lopes Meirelles in Mandado de Segurança, 26ª ed., págs. 

36/37, Malheiros Editores, São Paulo: 2003) Com a devida vênia ao 

entendimento de meu substituto legal, que optou por colher informações da 

autoridade coatora, entendo que do cotejo das alegações da Impetrante 

com os documentos apresentados infere-se, de plano, a necessidade de 

dilação probatória para esclarecer a verdadeira saga que culminou com a 

lavratura do Boletim de Ocorrência de Furto registrado no prontuário do 

veículo. Pela complexidade, inclusive, se verifica a eventual necessidade 

da produção de prova testemunhal. Em assim sendo, o mandado de 

segurança não se revela como a via adequada para a resolução da 

controvérsia posta, uma vez que exige a produção de prova documental 

pré-constituída capaz de comprovar a liquidez e a certeza do direito 

alegado. A Lei nº 12.016/09, em seu art. 10, dispõe que “a inicial será 

desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de 

mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 

decorrido o prazo legal para a impetração.” A propósito do tema, cito os 

seguintes precedentes jurisprudenciais: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO 

DE SEGURANÇA. EXPULSÃO DE ALUNO. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 

10 da Lei n.º 12.016/09, a inicial será desde logo indeferida, por decisão 

motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar 

algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a 

impetração. 2. Na espécie, mostra-se correto o indeferimento da petição 

inicial, pois o impetrante, noticiando suposta inobservância do regimento 

interno do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, defende não haver tido 

culpa no episódio que culminou na sua expulsão do educandário, 

requerendo, para isso demonstrar, a produção de todos os meios de 

prova, em especial a documental e testemunhal, inclusive o depoimento 

pessoal do então Comandante daquele educandário, reclamando, assim, 

oportunidade à dilação probatória, sabidamente incabível na estrita via do 

mandamus. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70071535017, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira 

Lins Pastl, Julgado em 15/12/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. 

PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível 

Nº 70069768364, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 26/10/2016) Isto posto, indefiro a 

petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/09, extinguindo os 

autos sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Isento de 

custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de estilo. P.R.I. Cuiabá, 27 de janeiro de 2017. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000825-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - 21358-O/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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000825-25.2017.8.11.0041 AUTOR: JOILSON RIBEIRO RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Joilson Ribeiro em face do Estado de Mato Grosso, 

pugnando, em síntese, pela declaração de ilegalidade da incidência do 

ICMS sobre a Taxa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD) e a Taxa 

de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) de Energia Elétrica, com a 

consequente condenação do Requerido à repetição do indébito relativo ao 

período não prescrito. O valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00. A tutela 

de urgência foi deferida. O Requerente opôs Embargos de Declaração em 

face da decisão que deferiu a tutela de urgência. O Requerido contestou a 

ação. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Analisando os 

elementos identificadores da ação, em especial, o valor da causa, a 

natureza das partes e a matéria analisada, entendo que compete ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar o presente feito, 

ante a competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 

12.153/09, que assim dispõe: “Art. 2º É de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se 

incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais 

e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as 

causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 
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Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” Consoante se depreende 

da dicção do caput do artigo supracitado, o legislador valeu-se do tipo 

aberto para delimitar a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, atribuindo-lhe a competência para processar e julgar as 

“causas cíveis” de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, cujo valor seja inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos. Com efeito, além do critério econômico previsto no caput 

do artigo supracitado, o legislador cuidou de elencar expressamente as 

matérias que escapam ao âmbito de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, nos moldes do rol contido no § 1º do art. 2º. Por fim, a 

última delimitação imposta pelo legislador diz respeito à natureza jurídica 

das partes, contida no art. 5º da Lei nº 12.153/09. Registro, por oportuno, 

que a resolução do caso em apreço envolve, em tese, apenas matéria de 

direito e, eventualmente, a produção de prova documental, testemunhal e 

simples cálculos aritméticos para a possível liquidação de sentença, não 

exigindo a produção de provas complexas. Não obstante, cumpre 

destacar que embora inserido no microssistema dos Juizados Especiais, o 

Juizado Especial da Fazenda Pública possui regras peculiares, previstas 

em lei própria, que admite a produção de provas complexas. Por força das 

normas postas na Lei nº 9.099/90, que instituiu os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, os quais não admitem a produção de provas tidas por 

complexas, criou-se o mito de que o Juizado Especial da Fazenda Pública 

se sujeita ao mesmo procedimento. Tal conclusão é equivocada, pois 

apesar de os Juizados Especiais Federais e os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública também integrem o microssistema dos Juizados 

Especiais, estes são regidos por leis próprias, com peculiaridades 

específicas, admitindo a produção de provas complexas. Embora seja de 

competência dos Juizados Especiais (Cíveis e Criminais), via de regra, o 

julgamento das causas de “menor complexidade”, o Supremo Tribunal 

Federal já se manifestou no sentido de que a aferição dos contornos 

dessa expressão indeterminada ficou sob a responsabilidade do legislador 

ordinário, sendo tal matéria dirimida no âmbito infraconstitucional. A 

propósito do tema, o seguinte precedente: “Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais: definição de sua competência: exigência de lei federal. 1. Os 

critérios de identificação das "causas cíveis de menor complexidade" e 

dos "crimes de menor potencial ofensivo", a serem confiados aos 

Juizados Especiais, constitui matéria de Direito Processual, da 

competência legislativa privativa da União. 2. Dada a distinção conceitual 

entre os juizados especiais e os juizados de pequenas causas (cf. STF, 

ADIn 1.127, cautelar, 28.9.94, Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 

24, X, da Constituição, que outorga competência concorrente ao 

Estado-membro para legislar sobre o processo perante os últimos. 3. 

Conseqüente plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade de lei 

estadual que, antes da L. federal 9.099, outorga competência a juizados 

especiais, já afirmada em casos concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, 

Pertence; HC 72.930, Galvão; HC 75.308, Sanches): suspensão cautelar 

deferida.” (ADI 1807 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal 

Pleno, julgado em 23/04/1998, DJ 05-06-1998 PP-00002 EMENT 

VOL-01913-01 PP-00052) Portanto, diante do caráter absoluto da 

competência prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, somente o 

valor da causa e a matéria podem ser utilizados como critérios para 

fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, transcrevo trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro 

Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg 

no Agravo em Recurso Especial nº 753.444/RJ, onde assim aduz: “Logo, o 

art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros – valor e matéria – para 

que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível. 

Existem apenas dois critérios para fixação dessa competência: valor e 

matéria, inexistindo dispositivo na Lei 12.153/2009 que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública – esteja relacionada à necessidade ou não 

de perícia.” Referido julgado, a propósito, restou assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 

12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA 

CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - 

para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, 

consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não 

influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda 

Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, 

DJe 18/11/2015) Nesse ponto, abro um parêntesis para registrar que, em 

pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não 

encontrei, até a presente data, qualquer acordão que afirme o contrário do 

paradigma supracitado, ou seja, que a complexidade da matéria ou prova 

seja elemento delimitador da competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, regido pela Lei n.º 12.153/09. Malgrado os julgados 

acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública sejam 

mais escassos no âmbito dos Tribunais Superiores, na medida em que a lei 

que o regulamentou foi editada no ano de 2009, sua situação se 

assemelha aos Juizados Especiais Federais, cuja regulamentação ocorreu 

no ano de 2001, por meio da Lei nº 10.259, que também estipulou a 

competência absoluta deste (art. 3º, § 3º). E quanto a este, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e remansosa no 

sentido de admitir que a complexidade da matéria ou das provas a serem 

produzidas é irrelevante para efeitos de fixação de competência, como se 

pode observar dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. AUSÊNCIA 

DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O artigo 6º, inciso I, da 

Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no recurso especial, não se 

constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a quo, nem embargos 

declaratórios foram opostos, ressentindo-se, consequentemente, do 

indispensável prequestionamento, cuja ausência inviabiliza o 

conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o enunciado 

nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte Superior de 

Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais Federais 

possuem competência para o julgamento das ações de fornecimento de 

medicamentos em que haja litisconsórcio passivo necessário entre a 

União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não exceda sessenta 

salários mínimos, sendo desinfluente o grau de complexidade da demanda 

ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica (REsp nº 

1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, in DJe 

1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, 

in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 

1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) “PROCESSO CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO COMO 

LITISCONSORTES PASSIVOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO E DA 

ESPECIALIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. (...) 3. Se o valor da ação ordinária é inferior 

ao limite de sessenta salários mínimos previstos no artigo 3º da Lei 

10.259/2001, aliado à circunstância de a demanda não se encontrar no rol 

das exceções a essa regra, deve ser reconhecida a competência 

absoluta do Juizado Especial Federal, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1205956/SC, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 

01/12/2010) E quando se fala em matéria como elemento delimitador de 

competência, é certo que tal alusão diz respeito ao rol taxativo previsto no 

§ 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, e não à complexidade da matéria a ser 

analisada. Data maxima venia, além de importar em franca violação aos 

dispositivos da Lei nº 12.153/09, refoge ao bom senso estipular a 

complexidade da matéria – que sequer é complexa no caso em apreço – 

como elemento delimitador de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, pois, ao assim agir, o julgador estaria criando uma 

exceção que o próprio legislador não previu, inovando em matéria de 

competência absoluta e afrontando acórdão prolatado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, conforme demonstrado alhures. Ademais disso, a 

Resolução nº 4/2014-TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que trata da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, 

contempla no rol exemplificativo previsto em seu art. 1º, § 1º, incisos IV, IX 

e X, a competência deste para processar e julgar ações dessa natureza, 

senão vejamos: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 

22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 
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Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) IV – 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestação de serviços (ICMS); (...) IX – anulatórias, declaratórias, 

monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias;” 

A propósito do tema, cabe rememorar que ao regulamentar a Lei nº 

12.153/09, o Tribunal de Justiça deve ater-se aos critérios nela elencados, 

não podendo inovar ou extrapolar os limites contidos na norma de 

regência. Portanto, considerando que o valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos 

previstos no art. 5º da Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não se 

insere nas vedações contidas no § 1º do art. 2º da referida lei, impõe-se o 

declínio da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, consoante os seguintes precedentes: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. 

TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - TUST E TUSD. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO EM LITISCONSÓRCIO 

COM CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI Nº 12.153/09. 

RESOLUÇÃO Nº 925/2012-COMAG. Excetuadas as situações previstas 

em lei, o critério que define a competência é o valor da causa, sendo ela 

absoluta para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, instalados em 

todo o Estado a partir da Resolução nº 925/2012-COMAG. Tratando-se de 

ação ajuizada contra ente público, de valor inferior a 60 salários mínimos, 

e não se incluindo em uma das causas excludentes de competência 

previstas na Lei nº 12.153/2009, deve tramitar perante o Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Não há impedimento legal de processamento de ação 

em JEF na qual constem como litisconsortes passivos pessoas físicas ou 

jurídicas além daquelas elencadas no inciso II do art. 5º da Lei nº 

12.153/09. (...)" SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AUTOS REMETIDOS AO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.” (Apelação Cível Nº 

70071798318, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/12/2016) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO ENTRE O ENTE PÚBLICO E CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A TURMA 

RECURSAL E O RESPECTIVO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFINIÇÃO DA 

COMPETÊNCIA QUE SE ESTABELECE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Excetuadas as situações previstas em lei (...), o critério que define a 

competência é o valor da causa, sendo ela absoluta para os Juizados 

Especiais de Fazenda Pública. A formação de litisconsórcio passivo entre 

o ente público e a distribuição de energia não afasta a competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que inexiste na Lei 

12.153/09 qualquer vedação nesse sentido. Inteligência dos artigos 2º e 

5º, II, da legislação mencionada. (...) SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM 

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL PARA JULGAMENTO DO 

RECURSO INOMINADO.” (Apelação Cível Nº 70070936158, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 09/11/2016) Destaco, ainda, que é pacífico 

no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da 

ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no 

polo passivo de ações desta natureza (vide AgRg. no REsp. 1359399), 

sendo certo que a mera necessidade de intimação desta para cumprir 

decisões judiciais não influencia na definição da competência em apreço. 

Ao arremate, SALIENTO QUE DA ANÁLISE DOS VALORES DESTACADOS 

A TÍTULO DE ICMS NAS FATURAS ACOSTADAS À PETIÇÃO INICIAL É 

POSSÍVEL VERIFICAR, DE PLANO, QUE O EVENTUAL MONTANTE DA 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO PRETENDIDA SEQUER SE APROXIMA DO VALOR 

DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, o qual, a 

propósito, evolui anualmente, de acordo com a correção do salário mínimo. 

Desse modo, com a devida vênia a diversos precedentes do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso que determinaram o processamento e 

julgamento de causas que demandavam a produção de provas ou a 

análise de matérias complexas perante as Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, filio-me aos sólidos precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como aos fartos e abalizados precedentes jurisprudenciais 

citados, que, à saciedade, confirmam que a complexidade da matéria ou 

prova não são critérios delimitadores de competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública, demonstrando que compete a este processar e julgar 

a ação declaratória c/c repetição de indébito ajuizada por pessoa física em 

face do ente estatal, nos casos em que os elementos identificadores da 

ação se amoldem aos preceitos da Lei nº 12.153/09. Isto posto: a) revogo 

a decisão que deferiu a tutela de urgência (Id. 4627668); b) julgo 

prejudicados os Embargos de Declaração opostos em face da referida 

decisão; c) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, declinando da competência em 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, ao qual os autos deverão 

ser remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de março de 2017. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022635-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENASCENCA AUTO POSTO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - 0006660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

GABINETE DO GOVERNADOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1022635-90.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: RENASCENCA AUTO POSTO 

LTDA IMPETRADO: GABINETE DO GOVERNADOR, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que embora a liminar tenha sido deferida ao ID. 4369362, 

até o presente momento nada foi juntado que comprove o cumprimento. 

Deste modo, intime-se a Impetrante para manifestar-se. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000663-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA N. 1000663-30.2017.8.11.0041 (PJE 1) URGENTE! 

Vistos, etc. Trata-se de pedido apresentado pela Requerente (ID. 

5083892), de bloqueio de valores decorrente do descumprimento da 

liminar, quanto ao fornecimento do medicamento “Gencitabina 1g”, nas 

dosagens e quantidades prescritas por médico especialista (ID. 4594862). 

Primeiramente, ad cautelam, determino a intimação pessoal do Senhor 

Secretário de Saúde do Município, ou, na falta dele, do seu substituto legal 

imediato, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da liminar, em 24h (vinte e quatro horas). Intimem-se também 

a PGM. Consigno que o descumprimento da presente decisão acarretará 

na fixação de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser revertida em prol 

da parte autora, sem prejuízo de bloqueio de valor do medicamento, bem 

como de encaminhamento da autoridade competente à Delegacia de Polícia 

mais próxima do Fórum, para lavratura de Termo Circunstanciado, por 

delito de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, com a máxima 

urgência, pelo OFICIAL PLANTONISTA. Cuiabá/MT, 23 de março de 2017. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-22 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008047-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1008047-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por FERNANDO BATISTA CORREA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 5542550). Aduz, em apertada 

síntese, que é portador de psoríase vulgar e artrite psoriática, razão pela 

qual seu médico lhe indicou uso da medicação supra mencionada em 

caráter de urgência, sob pena de regressão da doença, o que poderá 

acarretar em sequelas em suas articulações e até a morte. Relata que 

recorreu à Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde, de forma que 

esta instituição solicitou o fármaco da Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo), da Secretaria de Estado de 

Saúde, mas o pedido foi indeferido sob a alegação de que o medicamento 

não está assegurado pelo SUS. Pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Dá à causa o valor de R$ 100.500,00 (cem mil e 

quinhentos reais). Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT (ID nº 5543192), o qual emitiu parecer (ID nº 5587176), o qual informa 

acerca da recomendação do medicamento objeto da presente demanda, 

contudo, ressalta que referido fármaco não está assegurado pelo SUS. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de 

antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, imediatamente, o 

fornecimento do medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 5542550). Para tanto, 

instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de 

médico especialista, exames médicos e o requerimento administrativo para 

o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID nº 5542550), tudo em atendimento 

do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. Pois bem. É 

de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 

197 e ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do 

Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas 

com medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu 

próprio sustento e ao de sua família. O entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – 

CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE OCULAR – DESNECESSIDADE DE 

PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA – DEVER DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível 

antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de 

questão ligada à saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder 

Judiciário não está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera 

executiva para conceder medida assecuratória do exercício de direitos 

salvaguardados pela Constituição Federal”. (RAI 89747/2008 – QUARTA 

CAMARA CÍVEL – REL. DES. MARCIO VIDAL – D.J.: 06/10/2008). Com 

efeito, mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa 

humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de 

restrição legal e administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre 

de Moraes acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A 

dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos” (in Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo 

relatório/atestado médico que instrui a inicial (ID nº 5542550), sendo o 

mesmo emitido pelo médico especialista em Dermatologia, Dr. Flávio C. B. 

Garcia – CRM/MT nº 3103, não resta dúvida quanto à doença que o Autor 

possui tampouco a urgência do uso do medicamento pretendido, nem da 

negativa do ente público em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente 

para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 86 de 131



RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado o fornecimento do 

medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 5542550), ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular, NO PRAZO MÁXIMO 

DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá/MT, 22 de março de 2017. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-22 5ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008047-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1008047-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por FERNANDO BATISTA CORREA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do Sistema Único de 

Saúde), ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado ao Requerido que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 5542550). Aduz, em apertada 

síntese, que é portador de psoríase vulgar e artrite psoriática, razão pela 

qual seu médico lhe indicou uso da medicação supra mencionada em 

caráter de urgência, sob pena de regressão da doença, o que poderá 

acarretar em sequelas em suas articulações e até a morte. Relata que 

recorreu à Ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde, de forma que 

esta instituição solicitou o fármaco da Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica (Farmácia de Alto Custo), da Secretaria de Estado de 

Saúde, mas o pedido foi indeferido sob a alegação de que o medicamento 

não está assegurado pelo SUS. Pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Dá à causa o valor de R$ 100.500,00 (cem mil e 

quinhentos reais). Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT (ID nº 5543192), o qual emitiu parecer (ID nº 5587176), o qual informa 

acerca da recomendação do medicamento objeto da presente demanda, 

contudo, ressalta que referido fármaco não está assegurado pelo SUS. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste Estado, atendendo 

decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, no 

Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do CNJ, que normatizou a 

matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a autoridade competente para 

decidir sobre o aludido pedido, o que foi informado por meio do Oficio 

Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, encontram-se preenchidos 

os requisitos para a concessão da justiça gratuita. No mais, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse 

na conciliação, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, 

para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a 

evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de 

antecipação de tutela visa a que o Requerido viabilize, imediatamente, o 

fornecimento do medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 5542550). Para tanto, 

instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a prescrição de 

médico especialista, exames médicos e o requerimento administrativo para 

o fornecimento do fármaco pelo SUS (ID nº 5542550), tudo em atendimento 

do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. Pois bem. É 

de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 

197 e ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do 

Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas 

com medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu 

próprio sustento e ao de sua família. O entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

– PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR – 

CIRURGIA PARA TROCA DE PRÓTESE OCULAR – DESNECESSIDADE DE 

PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA – DEVER DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível 

antecipar os efeitos da tutela contra a Fazenda Pública quando se trata de 

questão ligada à saúde, desde que presentes os requisitos. O Poder 

Judiciário não está adstrito a prévio procedimento administrativo na esfera 

executiva para conceder medida assecuratória do exercício de direitos 

salvaguardados pela Constituição Federal”. (RAI 89747/2008 – QUARTA 

CAMARA CÍVEL – REL. DES. MARCIO VIDAL – D.J.: 06/10/2008). Com 

efeito, mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa 

humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de 

restrição legal e administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre 

de Moraes acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A 

dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos” (in Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo 

relatório/atestado médico que instrui a inicial (ID nº 5542550), sendo o 

mesmo emitido pelo médico especialista em Dermatologia, Dr. Flávio C. B. 

Garcia – CRM/MT nº 3103, não resta dúvida quanto à doença que o Autor 

possui tampouco a urgência do uso do medicamento pretendido, nem da 

negativa do ente público em lhe fornecer, motivo mais do que suficiente 

para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o medicamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem 

decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 1. 

Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. 

O não preenchimento de mera formalidade – no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia – não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4. Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004) – 

Destacamos. E seguindo este mesmo entendimento, a remansosa e 

pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem 

se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO AGENTE 

POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. Cumpre ao Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão 

constitucional, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto 

relacionado ao fornecimento de medicamentos e atendimento 

médico-hospitalar. É admissível a imposição de multa coercitiva ao agente 

político responsável pelo cumprimento da decisão judicial”. (MS 

144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – Destacamos. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA 

– IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO – RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL – 

ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – AFASTADA – 

RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que 

se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios de modo que qualquer destas entidades 

tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. (AI 

99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de Direito, entre 

o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à saúde, é 

inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista 

do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo 

dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido Estado de Mato 

Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a obrigação 

político-constitucional a fim de que seja viabilizado o fornecimento do 

medicamento denominado “Secuquinumabe 150 mg”, nos termos da 

prescrição de médico especialista (ID nº 5542550), ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular, NO PRAZO MÁXIMO 

DE 03 (TRÊS) DIAS, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo 

constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal e, após, conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 
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1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo Conselho Nacional 

de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a presente decisão 

como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, inclusive no 

regime de plantão. Cuiabá/MT, 22 de março de 2017. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Processo Número: 1008550-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO JUSTINO MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS FILHO OAB - 22799-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Vistos etc... Trata-se de Mandado de Segurança Com Pedido Liminar 

(Tutela de Urgência), movido por Elio Justino Martins, em desfavor do 

Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado 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, 22 de março 

de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-172 VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

Processo Número: 1003064-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - 0008032-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADAIR JULIETA DA SILVA

 

Vistos etc... 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 26 de 

outubro de 2016. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Citação

AUTOS N.º Cod.Proc.: 102802, Nr: 410-90.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO: PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO 

PODER FAMILIAR->PROCESSO DE CONHECIMENTO->SEÇÃO 

CÍVEL->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: BARBARA KAREN ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA

CITANDO(A): BARBARA KAREN ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, vem á 

presença de Vossa Excelência, propor a AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO 

PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR DE GUARDA E 

SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, em favor da adolescente M. K. A. de 

A. T. O., em desfavor da genitora BARBARA KAREN ALVES TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA, sendo a guarda em favor da Sra. MILENE MENDEES GIMENES e 

Sr. VALTERFRAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA. DESPACHO: " CITEM-SE a 

requerida Sra. BARBARA KAREN ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias (artigo 232, § 2º do CPC), para que no 

prazo de 10 (dez) dias ofereçam resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no mandado a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do art. 159, do ECA.

Eu, Bianca de Tássia Alves Martins, Estagiária digitei. Cuiabá - MT, 23 de 

março de 2017.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Juizado Especial do Torcedor - JET

Portaria

PORTARIA Nº 15/2017-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 22.03.2017 das 19h00 às 23h00hs:

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

PATRÍCIA CENI (Magistrada)

CARLOS HENRIQUE CARRIEL DO NASCIMENTO (Assessor)

ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE (Assessora)

MARIA ANGELA VINE (Gestora)

DIOGO VIANA RABELO (Técnico de Informática)

LUiS CESAR V.DA SILVA (Motorista)

NIVIA NALVA NORONHA DE OLIVEIRA (Agente da Infância)

NILTON TAVARES FILGUEIRA(Agente da Infância)

ANDREILSON JOSE DA SILVA (Motorista)

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE.Cuiabá, 22 de março de 

2016.PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001181-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - 19177-O/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - 0015280-S/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

n. 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes requeridas 

serem intimadas na pessoa de seus advogados para, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação apresentado pela parte requerente id. 4932610. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001274-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - 19177-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

n. 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto pela 

parte requerente id. 4932618. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003532-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - 0006358-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-159 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002734-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUROLINE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FONTANA PALAVRO OAB - 73270-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-156 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1004223-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MARIA DE MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE AIRES COUTO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - 685.820.800-34 (PROCURADOR)

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - 121.575.138-92 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1004223-31/2015 

Ação: Cumprimento Definitivo de Sentença Exequente: Cassia Maria de 

Medeiros. Executada: Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – 

Rondonópolis I – SPE LTDA e Outro. Vistos, etc. CASSIA MARIA DE 

MEDEIROS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste Juízo com o presente “Cumprimento Definitivo de 

Sentença” em desfavor de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA e BANCO SANTANDER S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que o presente cumprimento 

de sentença refere-se ao feito nº6775-88.2013.8.11.0003 – código 

725818.” É o relatório necessário. D E C I D O: É sabido que o cumprimento 

definitivo de sentença deverá correr dentro dos autos principais e não em 

autos apartados, como se verifica no presente caso. Assim, ao 

constatar-se que o processo nº6775-88.2013.8.11.0003 – código 725818 

encontra-se nesta Comarca, não há qualquer justificativa para o tramite 

independente, eis que este viola o princípio da economia processual, 

configurando-se via eleita inadequada de tramitação. Face ao exposto, 

JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o 

processo aforado CASSIA MARIA DE MEDEIROS, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor de SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

– RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA e BANCO SANTANDER S/A, com 

qualificação nos autos, com fulcro art. 485, IV e no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte exequente. Façam-se as anotações em conformidade com os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 11 de janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005494-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ADEMIR VENETZEI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005495-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BENTO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000036-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005328-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPEDITO FREITAS CARNAUBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte AUTORA a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000310-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARGINO ALBERTO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002483-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - 21442-A/MT (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - 0018473-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLAN DIAS DELGADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-22 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000480-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR ITACARAMBI PINHEIRO E CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - 20487-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Intimação do advogado da parte autora, para querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à contestação no prazo de (15) quinze dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001241-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRINE FONSECA SILVA LEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - 16300-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - 0005448-A/MT (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - 0006358-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001241-44.2016 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Tairine 

Fonseca Silva Leão. Réus: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade e 

Outro. Vistos etc... TAIRINE FONSECA SILVA LEÃO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS E UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA. Devidamente citadas, apresentaram 

contestações, as quais restaram impugnadas pela parte autora, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 
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manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de fevereiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001439-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLA BORGES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - 13080-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001439-81.2016 Ação: Cobrança de Apólice de Seguro c/c Danos Morais 

Autora: Emanuella Borges Barros. Ré: Bradesco Vida e Previdência S.A. 

Vistos etc... EMANUELLA BORGES BARROS, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor 

de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 21 

de fevereiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001826-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUSIENE ELIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 
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quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001826-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUSIENE ELIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 
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valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 
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Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001826-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUSIENE ELIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 
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fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 
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urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001826-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 
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fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 
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moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 
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CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 
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Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUSIENE ELIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001826-62.2017.8.11.0003 REQUERENTE: DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se ‘ação de obrigação de fazer c/c dano 

moral e pedido de tutela de urgência’ ajuizada por DEBORA SUSIENE ELIAS 

GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados na 

exordial. A autora alega, em síntese, que possui um imóvel localizado no 

endereço Rua I, Quadra 57, Lote 19, Residencial Grande Conquista, com 

Unidade Consumidora de Energia cadastrada sob a matrícula n° 

6/2156981-9, onde reside com seus 5 (cinco) filhos, todos menores de 

idade. Relata que possuía uma dívida no valor R$ 569,00 (quinhentos e 

sessenta e nove reais) referentes aos meses de setembro de 2016 a 

fevereiro de 2017. Ressalta que, no dia 08 de março de 2017, seu 

fornecimento de energia foi interrompido, oportunidade em que a autora 

compareceu à empresa requerida e formalizou um acordo em que 

confessou sua dívida e concordou com um parcelamento do débito em 

uma entrada mais 6 (seis) prestações. Aduz que, no dia seguinte, efetuou 

o pagamento do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), 

correspondente ao valor de entrada. Informa que, conforme o acordo, a 

primeira prestação deveria ser paga apenas no dia 07 de abril de 2017, no 

valor de R$ 67,98 (sessenta e sete reais e noventa e oito centavos). 

Contudo, alega que, mesmo 15 dias após a celebração do acordo, o 

fornecimento de energia permaneceu suspenso. Por conta de tais fatos, 

pleiteia a requerente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a 

parte Ré RESTABELEÇA o fornecimento de energia da Unidade 

Consumidora da parte autora, bem como se abstenha de inscrever o nome 

da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito – SPC/SERASA. Apresenta 

pedidos de natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. 

Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 

(Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à 

análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 

2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente 

se consubstancia na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem 

como nos documentos acostados aos autos, os quais demonstram que a 

parte autora teve seu fornecimento de energia suspenso, ao que parece, 

indevidamente, haja vista que a parte autora realizou sua renegociação e 

vem adimplindo o parcelamento pontualmente. O perigo de dano é 

evidente, pois é certo que a suspensão de energia elétrica causa 

prejuízos, por se tratar de serviço essencial, ainda mais se tal suspensão 

se dá indevidamente. Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, 

nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo Civil, ser 

modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da situação do 

quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os elementos 

do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora da autora, bem como se abstenha de incluir o nome da 

requerente no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da cobrança sub judice, até ulterior deliberação deste Juízo, sob 

pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a 

parte autora prosseguir com o regular adimplemento das faturas que se 

vencerem durante o decorrer da demanda. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 24 de maio de 2017, às 15h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso,tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

CUMPRA-SE A ORDEM LIMINAR INCLUSIVE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO, se 

necessário. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001612-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - 0005134-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001612-71.2017.8.11.0003 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA Advogado do(a) EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO 

DE OLIVEIRA - MT0005134A EXECUTADO: D MILHOMEM DE SIQUEIRA - 

ME, DARCY MILHOMEM DE SIQUEIRA DECISÃO Vistos e examinados. 

CONDICIONO O CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO À 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS, EIS QUE O 

SISTEMA EMITIU ALERTA DE QUE NÃO HÁ GUIA DE CUSTAS PAGAS 

VINCULADA A ESTE FEITO. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. O exequente, ao propor 

a execução, observou as determinações do artigo 798 do CPC, estando a 

peça instruída com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo do 

débito atualizado até a data de propositura da ação, além de terem sido 

indicados os nomes completos do exequente e do executado e seus 

números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica. De outra banda, o demonstrativo do débito 

contém os requisitos do §único do artigo 798, a saber: o índice de 

correção monetária adotado; a taxa de juros aplicada; os termos inicial e 

final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros 

utilizados; a periodicidade da capitalização dos juros; e a especificação de 

desconto obrigatório realizado. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e, nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo, de plano, os honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), a serem pagos pelo executado. Em conformidade 

com o disposto no §1°, consigno que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Em obediência ao disposto no art. 829 do CPC, DETERMINO a 

citação do executado para pagar a dívida, custas e despesas processais, 

além de honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação. Caso os executados possuam cadastro, na forma do art. 246, V, 

e art. 6º e 9º da lei 11.419/2006, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. Determino que, no mandado de citação 

conste também a ordem para penhora e a avaliação, a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (§1º). 

Observando que, a penhora deverá recair sobre os bens indicados pelo 

exequente (§2º). Segundo o artigo 830 do CPC, se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos 

e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§ 1°). Aperfeiçoada a 

citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em 

penhora, independentemente de termo (§ 3°). Por fim, registro que, 

independentemente de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, ambos do CPC. E, 

expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e 
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comunicações necessárias, comprovando posteriormente nos autos no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de eventual 

responsabilização. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-40 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001712-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUGUSTA VALPATO GASPARELO (RÉU)

JOAO NETO GASPARELLO (RÉU)

GENOVEFA IVONE VOLPATO GASPAR (RÉU)

NELSON GASPARELO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1001712-26.2017.8.11.0003 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A Advogado do(a) AUTOR: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

MT0014258S-A RÉU: JOAO NETO GASPARELLO, GENOVEFA IVONE 

VOLPATO GASPAR, NELSON GASPARELO, MARIA AUGUSTA VALPATO 

GASPARELO DECISÃO Vistos e examinados. CONDICIONO O 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE DECISÃO À COMPROVAÇÃO DO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS, EIS QUE O SISTEMA EMITIU 

ALERTA DE QUE NÃO HÁ GUIA DE CUSTAS PAGAS VINCULADA A ESTE 

FEITO. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA cuja petição inicial contém os 

requisitos do §2º do artigo 700 do CPC. Assim, por ser evidente o direito 

do autor, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento da obrigação e o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5% sobre o valor atribuído à causa, 

conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do CPC, 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta de custas (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado que, 

nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, §2º do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002735-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - 0012314-A/MT (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - 0015484-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS OAB - 22287-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002735-41.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOAO DE ALMEIDA Vistos 

e examinados. BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO ingressou com a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de JOAO DE ALMEIDA, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A liminar foi deferida. O bem não foi encontrado, e o 

requerido por citado por hora certa. Posteriormente o requerido 

compareceu aos autos, requerendo a purgação da mora, efetuando o 

depósito de R$10.790,76. A Sra. Gestora certificou que “o depósito para 

purgação da mora foi realizado em 29.09.2016, conforme se vê no id. 

2995914, fora do prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no §2º, do artigo 

3º do Decreto Lei 911/69” e que o valor depositado não englobou os 

honorários advocatícios e custas judiciais. Instada a se manifestar, a 

autora afirmou que não aceita o pagamento feito pelo requerido, pugnando 

pelo julgamento da lide, consolidando nas mãos suas mãos a posse e 

propriedade do veículo. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Os autos possibilitam o seu julgamento 

antecipado já que o objeto nele enfocado, apesar de ser de fato e de 

direito, permitem, pela prova documental carreada, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

prova em audiência, o que, em harmonia com os princípios da celeridade e 

economia processual, aplica-se o artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado 

da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, se 

desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O art. 131, do CPC 

consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o magistrado do 

seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, jurisprudências, 

aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao 

caso concreto, rejeitando diligências que delongam o julgamento 

desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que conspira a 

favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior Tribunal de 

Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; DF; Data de 

Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ FUX).” 

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova redação do caput 

do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 8.952/94, que prevê 

a realização de audiência preliminar, não tem aplicação quando o caso 

comportar julgamento antecipado da lide. II – Nesses termos, a conclusão 

adorado no acórdão recorrido decorre do exame das peculiaridades 

fáticas da causa, soberanamente delineadas na instância ordinária, e cujo 

reexame é vedado em sede de especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ. 

Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, para suprir a omissão 

apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; Data de Decisão: 

27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” “Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Passo, pois, ao julgamento do mérito da 

demanda. A relação contratual travada entre as partes está comprovada 

pela juntada do contrato celebrado entre ambas. E a mora do devedor está 

demonstrada com a juntada da notificação extrajudicial. Inegável, portanto, 

o direito da autora. Cumpre asseverar que, embora o requerido tenha se 

manifestado pela purgação da mora, o mesmo não realizou o depósito dos 

valores devidos no prazo legal, conforme certificado pela Sra. Gestora. 

Como se sabe, para a purgação da mora afigura-se necessário o 

pagamento da integralidade da dívida, entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial, nos termos do § 2º do 

art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Veja-se, ‘in verbis’: “Art. 3o O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus”. Nesse contexto, não tendo o 

requerido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, segundo os 

valores apresentados pela autora na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias da 

sua citação, não há que se falar em purgação da mora. Incontestável, 

portanto, o direito perseguido pela autora, haja vista a existência de 

relação contratual entre as partes, a entrega do veículo alienado e a 

inadimplência do réu. Posto isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando rescindido o contrato 

celebrado entre as partes e consolidando nas mãos da autora o domínio e 

a posse plena e exclusiva do bem. Autorizo a expedição de alvará para 

que os valores depositados pelo requerido possam ser por ele levantados. 

Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no registro de 

propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao 

devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 
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remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

causa. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-154 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001337-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEDINO GENTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - 0016960-O/MT (ADVOGADO)

JANETE GENTIL DE QUEIROZ OAB - 453.570.051-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - 13066-/ES (ADVOGADO)

HORST VILMAR FUCHS OAB - 0012529-A/ES (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001337-25.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CEDINO GENTIL 

REPRESENTANTE: JANETE GENTIL DE QUEIROZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW 

MERRILL Vistos e examinados. Cuida-se de petição inicial de Liquidação 

de Sentença. Defiro à parte autora as benesses da Justiça Gratuita. No 

presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença em face da 

empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, proferida no 

Estado do Acre e alcançando todos os consumidores brasileiros que se 

sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, para que os 

consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no negócio 

(valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a título de 

lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da sentença 

proferida, comprovando o vínculo com a empresa. Deste modo, a presente 

liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 509, inciso II, do Código 

de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - Quando a sentença 

condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - Pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a liquidação da 

sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito comum. Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, de acordo com o Ofício Circular nº 04/2016 de 14/03/2016, 

encaminhado pela Exma. Presidente do NUPEMEC-TJMT a todos os 

magistrados do Estado, o Núcleo ainda apresenta necessidade de 

adaptação das rotinas de trabalho das unidades judiciárias e dos 

gabinetes, tendo apresentado várias proposições e solicitações que ainda 

estão em tramitação. Esclareço que, consta dos termos do PROVIMENTO 

N. 9/2016-CM que “a Central de Conciliação e Mediação da Capital e os 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) das 

demais comarcas do Estado de Mato Grosso não possuem estrutura física 

e de pessoal suficiente para atender a toda essa nova demanda”. E, 

embora referido provimento autorize que, não havendo conciliador 

disponível, poderá o próprio magistrado realizar a audiência e reagendar 

outra data para a realização do ato, caso o tempo seja insuficiente, 

obedecendo o limite temporal de 02 (dois) meses (art. 1º, III), é 

incontestável que, diante da situação apresentada, inegavelmente a 

realização da mediação neste momento só causaria entraves ao 

andamento processual e prejuízos às partes. Por fim, assento que 

existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se qualquer das partes 

pela audiência de conciliação, está poderá ser designada a qualquer 

momento, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito. Intimem-se os requeridos, na pessoa dos seus advogados, 

conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, para manifestarem sobre o 

requerimento de liquidação de sentença. Determino, ainda, que os 

requeridos exibam os documentos solicita dos pela parte autora na 

exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524 §4º e 5º , do 

CPC/2015. Após manifestação, com a devida certidão de manifestação 

tempestiva ou não, voltam-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002722-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA ARAUJO DE CARVALHO (AUTOR)

ROSALIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

OSVALDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - 0012452-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

DELIBERAÇÕES 1. Declarada aberta audiência, observadas as 

formalidades legais e cientificadas as partes acima mencionadas sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral, nos 

termos da Lei n.º 11.419/2006 e Provimento n.º 038/2007-Gab-CGJ, foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio. 2. O juiz colheu o depoimento pessoal da parte autora Rosalia 

Aparecida de Souza. 3. O juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela parte 

autora: Leandro Pedro da Silva e Ana Paula de Oliveira. A parte autora 

desistiu da oitiva da testemunha Surama Araújo da Silva. 4. Na sequência, 

a parte autora apresentou alegações finais, na forma oral. 5. O magistrado 

determinou seja intimado o Estado de Mato Grosso para apresentar 

alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias. 6. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Patrícia Carmo Martins – Assessora de Gabinete II, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 39/2017-DF

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP-MT., 

no uso de suas atribuições legais,

Considerando o requerimento da servidora Eva Fátima Noronha dos 

Santos, protocolado sob o n. A359469;

Considerando o disposto no § 2º, artigo 109, da Lei Complementar nº 04, 

de 15 de outubro de 1990, o qual dispõe que é facultado ao servidor 

fracionar a licença em até 03 (três) parcelas;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora Eva Fátima Noronha dos Santos, Técnica 

Judiciária, matrícula 1591, lotada na Secretaria da 3ª Vara Criminal desta 

Comarca, o usufruto de 30 (trinta) dias de licença-prêmio, referentes ao 

quinquênio 2000/2005, no período de 3 de abril a 2 de maio de 2017.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 100 de 131



Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Sinop/MT, 22 de março de 2017.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop

 

Decisão

Cod. Proc.: 286977 Nr: 470-13.2017.811.0015

AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Requerente: Sérgio da Silva Camianski

Decisão: "(...) Posto isso,defiro o pedido de restituição no valor de R$ 

2.460,69 (dois mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e nove 

centavos), recolhidos nas Guias nº. 78630, 67832 e 10220, referentes às 

custas pagas e não utilizadas. Comunique-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça para que proceda à 

restituição do valor referente ao pagamento das guias não utilizadas, 

encaminhando-se os documentos necessários. Aportando aos autos a 

comunicação acerca da efetivação da restituição, cientifique-se o 

requerente. Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações 

de vezo. Sinop, 22 de março de 2017. Débora Roberta Pain Caldas. Juíza 

de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Sinop/MT."

 

Cod. Proc.: 221510 Nr: 595-49.2015.811.0015

Requerente: Nildete Alves Ferreira Queiroz

Decisão: "(...) Posto isso, com base no artigo 109, § 4º, da Lei de 

Registros Públicos, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino ao Oficial 

Registrador do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sinop/MT a imediata 

lavratura do Registro de Óbito de Yedda Cristina Alves Queiroz, conforme 

requerimento inicial. Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício Extrajudicial para 

cumprimento da presente decisão, encaminhando-se os documentos 

necessários. Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se e Cumpra-se. 

Sinop, 22 de março de 2017. Débora Roberta Pain Caldas. Juíza de Direito 

e Diretora do Foro da Comarca de Sinop/MT."

2ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003296-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SARA REGINA HELLER (REQUERENTE)

ROGER HELLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - 21117-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1003296-92.2017.8.11.0015. Autores: Roger Heller da Silva e 

Sara Regina Heller. Ré: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, ajuizada em 

22.3.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual os autores 

aduzem, em síntese, que: “O menor, neste ato representado por sua mãe, 

é filho natural da Requerente, consoante se vislumbra da Certidão 

Nascimento anexa. A Requerente é mãe do menor ROGER HELLER DA 

SILVA, que apresenta Síndrome de Down, patologia genética, congênita, 

levando ao atraso de desenvolvimento neuropsicomotor com défict 

cognitivo e com dificuldade persistente de desenvolvimento de fala e da 

linguagem e consequentemente prejuízos significativos no 

desenvolvimento social, individual e acadêmico. O Requerente Roger Heller 

da Silva, 7 (sete) anos de idade, apresenta quadro de Síndrome de Dow 

(trissomia do 21), diagnosticado em vida com realização de cariótipo. No 

seu desenvolvimento neuropsicomotor sempre apresentou atrasos como 

já era esperado pela patologia. Recebeu estimulação com terapia 

multidisciplinar desde os 6 meses de idade. (...) Hoje o Requerente 

apresenta hipotonia global e frouxidão ligamentar, com comprometimento 

da coordenação motora do equilíbrio. Apresenta também um atraso de 

linguagem. O tratamento com terapias de estímulo é fundamental para 

evolução do paciente, e a intervenção precoce interfere diretamente no 

prognostico. Além das terapias convencionais, temos o protocolo Pediasuit 

que permitem a experiência da postura e funções corporais mais próximos 

do normal, fortalecendo a musculatura, controle postural e propriocepção 

do paciente. (...) Sem estas terapias o paciente estará fadado a enfrentar 

todas as dificuldades inerentes do seu quadro de Desenvolvimento, 

gerando inclusive alterações comportamentais graves que agravarão o 

isolamento social levando a regressão do processo de aprendizagem e 

agravamento dos quadros associados ao diagnóstico. Vale destacar que 

o Requerente realiza outras fisioterapias na CLINICA FISIOMED CLINICA DE 

FISIOTERAPIA, esta clinica é conveniada a Empresa Requerida, e oferece 

todos os tratamentos que o Requerente necessita, porém o mesmo não 

faz o protocolo indicado porque a Empresa Requerida não libera. (...) A 

profissional médica que lhe assiste, Dra. Paola Fadul V. Cunha é 

conceituada especialista em doenças neurológicas infantil, determinou a 

utilização combinada da Terapia Ocupacional com uso de Pediasuit por ser 

o método mais eficiente para melhora do Requerente, face às conquistas 

atuais da medicina acerca da severa enfermidade aqui considerada e 

demais terapias. (...) A terapia intensiva no protocolo pediasuit realizada 

por um profissional especializado é mais eficiente que a fisioterapia 

convencional, por ter uma quantidade maior de sessões, trazendo 

resultados mais rápidos e duradouros, além da utilização de recursos com 

a unidade universal de exercícios gaiola) e o próprio macacão pediasuit, 

proporcionando melhora da postura do paciente, melhora do tônus, 

sensibilidade, coordenação dos movimentos dos membros superiores e 

inferiores. A Requerente solicitou a liberação dos procedimentos para 

Empresa Requerida, visto que a Requerente possui plano de saúde com 

esta, e conforme vem sendo a postura das Unimed de outros Estados, a 

Requerente recebeu uma negativa diante sua solicitação. Ocorre 

Excelência, que a mesma não tem condições de arcar com o tratamento, 

os métodos indicados pelos médicos profissionais são excelentes e os 

únicos capazes de trazer uma vida digna ao menor, por isso foi solicitado 

pela Requerente e negado conforme anexo. A Empresa Requerida não 

pode negar procedimentos, pelo simples alegações que o procedimento 

não consta no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, 

causando assim verdadeiro descaso com a Requerente, já que a mesma 

necessita do tratamento e com a negativa dos procedimentos o menor 

estará fadado a enfrentar todas as dificuldades inerentes a sua patologia” 

[sic, Doc. Id. 5581188]. Em razão disso, requerem “a concessão da tutela 

de urgência para cumprimento da obrigação de fazer, determinando a 

empresa requerida autorizar os procedimentos com o protocolo Pediasuit 

na Clínica Fisiomed de Fisioterapia, clinica esta onde o requerente já 

realiza outros procedimentos e que por ventura é credenciada a empresa 

requerida” [sic, Doc. Id. 5581188], pugnando ainda pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É a síntese necessária. 

Decido. De início, embora os autores não tenham instruído a inicial com 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira aduzida, em 

consulta aos sistemas informatizados “Renajud” e “Infojud”, constata-se a 

ausência de bens materiais registrados em nome de Sara Regina Heller e 

Edson Rodrigues da Silva (genitores do autor Roger Heller da Silva – 07 

anos de idade) suficientes para ilidir a declaração de hipossuficiência 

(Doc. Id. 5581194), razão pela qual, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da 

CF c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo aos autores os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Não obstante, compulsando os autos, 

constata-se que o valor atribuído à causa está equivocado, pois a 

pretensão dos autores com esta ação equivale a mais de R$ 14.400,00 

(catorze mil e quatrocentos reais), correspondente apenas à indenização 

por danos morais pleiteada. O valor da causa constará da petição inicial e 

será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, 

a modificação, a resolução, a resilição, ou a rescisão de ato jurídico, o 

valor do ato ou o de sua parte controvertida (CPC 292, II) e, na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles (CPC 292, VI). Na espécie, a ação tem como um dos 

seus objetos o adimplemento de obrigação de fazer continuada 

(autorização de tratamento médico/fisioterápico, por prazo indeterminado), 

dificultando a estipulação de um conteúdo econômico imediatamente 

aferível[1]. Porém, conforme disposto no art. 291, do CPC, “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” [sic], mostrando-se razoável que o valor atribuído 

à causa (R$ 14.400,00) seja acrescido, no mínimo, do equivalente a 01 

(um) mês do tratamento orçado em 07.02.2017 (Doc. Id. 5581207, f. 04)[2] 

pela fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F (CPC 

292, VI), ou seja, R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais). Em 

análise à súplica de tutela de urgência, consta que Roger Heller da Silva é 

beneficiário de Plano de Saúde Empresarial (Rech Importadora e 

Distribuidora Ltda, CNPJ nº 05.901.771/0001-73) Coletivo Estadual – 
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Cartão UNIMED Cuiabá nº 0 056 129100002510 8 (Doc. Id. 5581196) – a ré 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico se recusa a autorizar a 

modalidade de tratamento prescrita em 07.02.2017 (Doc. Id. 5581207, f. 04 

– Terapia Intensiva no Protocolo Pediasuit) ao autor pela fisioterapeuta 

Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F, sob o argumento de que 

a modalidade de tratamento não está prevista no Rol de Procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde – ANS. Pois bem. “In casu”, resta 

caracterizada a relação de consumo (CDC 2º, “caput”) e, conforme 

disposto no art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas 

de maneira mais favorável ao consumidor. No contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares “sub judice”, restou pactuado na cláusula 

VIII, que: “8.1. – A CONTRATADA obriga-se a prestação continuada de 

serviços ou cobertura de custos assistenciais de acordo com o Rol de 

Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS 167/2008e suas 

atualizações e com cobertura para todas as doenças do CID – 10 – Código 

Internacional de Doenças, e art. 12 da Lei 9656/98 – excetuando-se os 

itens da cláusula referente a ‘SERVIÇOS NÃO COBERTOS” [sic, g.n. – 

Doc. Id. 5581220, f. 10]. Por sua vez, a patologia que acomete o autor 

(“Síndrome de Down”) está expressamente prevista no Código 

Internacional de Doenças – CID 10, registrada sob o Código “Q909”. 

Assim, prevista no contrato a cobertura de serviços médicos para 

tratamento da patologia que acomete o autor, não cabe à concessionária 

de planos de saúde delimitar as modalidades de tratamento, sob pena de 

abusividade e ilegalidade da cláusula contratual. Com efeito, o Rol de 

Procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente 

exemplificativo, não exaurindo as modalidades de tratamento que podem 

ser exigidas pelo beneficiário do plano de saúde, consoante entendimento 

jurisprudencial do STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CEREBRAL. CUSTEIO 

DE MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. REEXAME 

DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de 

que é abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados 

pelo médico para melhor tratamento da enfermidade. 2. Hipótese em que o 

acórdão afirma que a recorrente deixou de fazer prova de que os 

materiais recusados estavam excluídos da cobertura, ou, ainda, de que 

eram de responsabilidade exclusiva do hospital. A modificação desse 

entendimento demandaria a revisão do material fático-probatório dos 

autos, inviável no recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo 

regimental não provido” [sic, g.n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 744.703/MG, 

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.02.2016, p. 

23.02.2016. “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA 

PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO 

PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA 

MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 

N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO 

SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado 

pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença 

efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de 

eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS 

não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo 

segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura 

do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado 

implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É 

inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão 

recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 

do STF. 4. ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (Súmula n. 182 do 

STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” [sic, 

g.n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 708.082/DF, Relator: Ministro João Otávio 

de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016, p. 26.02.2016. Nessa situação, com a 

previsão contratual de cobertura para as patologias que acometem o 

autor, deve a concessionária de planos de saúde autorizar, dentro dos 

prazos previstos no art. 3º da Resolução nº 259/2011 da ANS, a 

prestação dos serviços médicos e hospitalares prescritos pela 

fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F, restando 

caracterizada a probabilidade do direito dos autores (art. 300, “caput”, do 

CPC). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

se consubstancia no fato de que a demora na autorização dos 

tratamentos médicos prescritos a Roger Heller da Silva ou a 

disponibilização de tratamento diverso daquele indicado para sua patologia 

por certo prejudicam o seu estado de saúde e em nada contribuem para 

sua melhora, prolongando o sofrimento e angústia suportados pelo autor. 

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 292, II, VI e § 3º, do CPC, 

de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 14.400,00) para R$ 

33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais), com as anotações 

necessárias junto ao sistema informatizado “PJe”. Outrossim, preenchidos 

os requisitos legais (CPC 300), concedo a tutela de urgência pleiteada e 

determino à ré Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em 05 

(cinco) dias, autorizar os procedimentos prescritos em 07.02.2017 (Doc. 

Id. 5581207) pela fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 

9-37146-F – “Tratamento de Pediasuit com a equipe de Fisioterapia, 

fonoaudiologia dentro do protocolo” [sic - Tratamento Intensivo e Período 

de Manutenção] –, junto à Fisiomed – Clínica de Fisioterapia, situada à Av. 

dos Jacarandás, nº 2466, Centro, CEP 78.557-446, em Sinop/MT, fone (66) 

3531-7902, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de 80 (oitenta) salários mínimos, ficando o cumprimento da medida 

condicionado à comprovação de quitação das mensalidades do plano de 

saúde pelos autores. Em prosseguimento, determino a citação da ré para 

os termos da ação e, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 04.7.2017 (terça-feira), às 09:00 horas. A audiência será 

realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local. Em observância 

ao artigo 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e § 2º e anexo 

único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de trabalho. 

Considerando que os autores são beneficiários da assistência judiciária 

gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 09/2016-CM 

c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca do percentual 

de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas câmaras 

privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os honorários do 

mediador, dado à sua natureza de despesa processual, serão pagos ao 

final, pelo vencido. Caso vencidos os autores, a despesa deverá ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo composição através 

da mediação, rateada entre as partes. Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

mercê dos arts. 178, II e 179, I, do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 

23 de março de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] Nesse 

sentido, TJES: MS nº 00137652020158080000, Relator: Manoel Alves 

Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2015, p. 14.10.2015. [2] 1 – Tratamento 

Intensivo: 80 horas – 04 (quatro) horas diárias, 05 (cinco) dias por 

semana, durante 01 (um) mês. Custo: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a 

hora, totalizando R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) por mês. 

2 – Período de Manutenção: 12 horas – 02 (duas) horas diárias, 03 (três) 

vezes por semana, durante 02 (duas) semanas. Custo: R$ 180,00 (cento 

e oitenta reais) a hora (R$ 2.160,00 a cada 02 semanas), totalizando R$ 

4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) por mês.

Decisão Classe: CNJ-241 2ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003296-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER HELLER DA SILVA (REQUERENTE)

SARA REGINA HELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - 21117-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1003296-92.2017.8.11.0015. Autores: Roger Heller da Silva e 

Sara Regina Heller. Ré: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, ajuizada em 

22.3.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual os autores 

aduzem, em síntese, que: “O menor, neste ato representado por sua mãe, 

é filho natural da Requerente, consoante se vislumbra da Certidão 

Nascimento anexa. A Requerente é mãe do menor ROGER HELLER DA 

SILVA, que apresenta Síndrome de Down, patologia genética, congênita, 

levando ao atraso de desenvolvimento neuropsicomotor com défict 

cognitivo e com dificuldade persistente de desenvolvimento de fala e da 
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linguagem e consequentemente prejuízos significativos no 

desenvolvimento social, individual e acadêmico. O Requerente Roger Heller 

da Silva, 7 (sete) anos de idade, apresenta quadro de Síndrome de Dow 

(trissomia do 21), diagnosticado em vida com realização de cariótipo. No 

seu desenvolvimento neuropsicomotor sempre apresentou atrasos como 

já era esperado pela patologia. Recebeu estimulação com terapia 

multidisciplinar desde os 6 meses de idade. (...) Hoje o Requerente 

apresenta hipotonia global e frouxidão ligamentar, com comprometimento 

da coordenação motora do equilíbrio. Apresenta também um atraso de 

linguagem. O tratamento com terapias de estímulo é fundamental para 

evolução do paciente, e a intervenção precoce interfere diretamente no 

prognostico. Além das terapias convencionais, temos o protocolo Pediasuit 

que permitem a experiência da postura e funções corporais mais próximos 

do normal, fortalecendo a musculatura, controle postural e propriocepção 

do paciente. (...) Sem estas terapias o paciente estará fadado a enfrentar 

todas as dificuldades inerentes do seu quadro de Desenvolvimento, 

gerando inclusive alterações comportamentais graves que agravarão o 

isolamento social levando a regressão do processo de aprendizagem e 

agravamento dos quadros associados ao diagnóstico. Vale destacar que 

o Requerente realiza outras fisioterapias na CLINICA FISIOMED CLINICA DE 

FISIOTERAPIA, esta clinica é conveniada a Empresa Requerida, e oferece 

todos os tratamentos que o Requerente necessita, porém o mesmo não 

faz o protocolo indicado porque a Empresa Requerida não libera. (...) A 

profissional médica que lhe assiste, Dra. Paola Fadul V. Cunha é 

conceituada especialista em doenças neurológicas infantil, determinou a 

utilização combinada da Terapia Ocupacional com uso de Pediasuit por ser 

o método mais eficiente para melhora do Requerente, face às conquistas 

atuais da medicina acerca da severa enfermidade aqui considerada e 

demais terapias. (...) A terapia intensiva no protocolo pediasuit realizada 

por um profissional especializado é mais eficiente que a fisioterapia 

convencional, por ter uma quantidade maior de sessões, trazendo 

resultados mais rápidos e duradouros, além da utilização de recursos com 

a unidade universal de exercícios gaiola) e o próprio macacão pediasuit, 

proporcionando melhora da postura do paciente, melhora do tônus, 

sensibilidade, coordenação dos movimentos dos membros superiores e 

inferiores. A Requerente solicitou a liberação dos procedimentos para 

Empresa Requerida, visto que a Requerente possui plano de saúde com 

esta, e conforme vem sendo a postura das Unimed de outros Estados, a 

Requerente recebeu uma negativa diante sua solicitação. Ocorre 

Excelência, que a mesma não tem condições de arcar com o tratamento, 

os métodos indicados pelos médicos profissionais são excelentes e os 

únicos capazes de trazer uma vida digna ao menor, por isso foi solicitado 

pela Requerente e negado conforme anexo. A Empresa Requerida não 

pode negar procedimentos, pelo simples alegações que o procedimento 

não consta no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, 

causando assim verdadeiro descaso com a Requerente, já que a mesma 

necessita do tratamento e com a negativa dos procedimentos o menor 

estará fadado a enfrentar todas as dificuldades inerentes a sua patologia” 

[sic, Doc. Id. 5581188]. Em razão disso, requerem “a concessão da tutela 

de urgência para cumprimento da obrigação de fazer, determinando a 

empresa requerida autorizar os procedimentos com o protocolo Pediasuit 

na Clínica Fisiomed de Fisioterapia, clinica esta onde o requerente já 

realiza outros procedimentos e que por ventura é credenciada a empresa 

requerida” [sic, Doc. Id. 5581188], pugnando ainda pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É a síntese necessária. 

Decido. De início, embora os autores não tenham instruído a inicial com 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira aduzida, em 

consulta aos sistemas informatizados “Renajud” e “Infojud”, constata-se a 

ausência de bens materiais registrados em nome de Sara Regina Heller e 

Edson Rodrigues da Silva (genitores do autor Roger Heller da Silva – 07 

anos de idade) suficientes para ilidir a declaração de hipossuficiência 

(Doc. Id. 5581194), razão pela qual, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da 

CF c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo aos autores os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Não obstante, compulsando os autos, 

constata-se que o valor atribuído à causa está equivocado, pois a 

pretensão dos autores com esta ação equivale a mais de R$ 14.400,00 

(catorze mil e quatrocentos reais), correspondente apenas à indenização 

por danos morais pleiteada. O valor da causa constará da petição inicial e 

será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, 

a modificação, a resolução, a resilição, ou a rescisão de ato jurídico, o 

valor do ato ou o de sua parte controvertida (CPC 292, II) e, na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles (CPC 292, VI). Na espécie, a ação tem como um dos 

seus objetos o adimplemento de obrigação de fazer continuada 

(autorização de tratamento médico/fisioterápico, por prazo indeterminado), 

dificultando a estipulação de um conteúdo econômico imediatamente 

aferível[1]. Porém, conforme disposto no art. 291, do CPC, “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” [sic], mostrando-se razoável que o valor atribuído 

à causa (R$ 14.400,00) seja acrescido, no mínimo, do equivalente a 01 

(um) mês do tratamento orçado em 07.02.2017 (Doc. Id. 5581207, f. 04)[2] 

pela fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F (CPC 

292, VI), ou seja, R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais). Em 

análise à súplica de tutela de urgência, consta que Roger Heller da Silva é 

beneficiário de Plano de Saúde Empresarial (Rech Importadora e 

Distribuidora Ltda, CNPJ nº 05.901.771/0001-73) Coletivo Estadual – 

Cartão UNIMED Cuiabá nº 0 056 129100002510 8 (Doc. Id. 5581196) – a ré 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico se recusa a autorizar a 

modalidade de tratamento prescrita em 07.02.2017 (Doc. Id. 5581207, f. 04 

– Terapia Intensiva no Protocolo Pediasuit) ao autor pela fisioterapeuta 

Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F, sob o argumento de que 

a modalidade de tratamento não está prevista no Rol de Procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde – ANS. Pois bem. “In casu”, resta 

caracterizada a relação de consumo (CDC 2º, “caput”) e, conforme 

disposto no art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas 

de maneira mais favorável ao consumidor. No contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares “sub judice”, restou pactuado na cláusula 

VIII, que: “8.1. – A CONTRATADA obriga-se a prestação continuada de 

serviços ou cobertura de custos assistenciais de acordo com o Rol de 

Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS 167/2008e suas 

atualizações e com cobertura para todas as doenças do CID – 10 – Código 

Internacional de Doenças, e art. 12 da Lei 9656/98 – excetuando-se os 

itens da cláusula referente a ‘SERVIÇOS NÃO COBERTOS” [sic, g.n. – 

Doc. Id. 5581220, f. 10]. Por sua vez, a patologia que acomete o autor 

(“Síndrome de Down”) está expressamente prevista no Código 

Internacional de Doenças – CID 10, registrada sob o Código “Q909”. 

Assim, prevista no contrato a cobertura de serviços médicos para 

tratamento da patologia que acomete o autor, não cabe à concessionária 

de planos de saúde delimitar as modalidades de tratamento, sob pena de 

abusividade e ilegalidade da cláusula contratual. Com efeito, o Rol de 

Procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente 

exemplificativo, não exaurindo as modalidades de tratamento que podem 

ser exigidas pelo beneficiário do plano de saúde, consoante entendimento 

jurisprudencial do STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CEREBRAL. CUSTEIO 

DE MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. REEXAME 

DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de 

que é abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados 

pelo médico para melhor tratamento da enfermidade. 2. Hipótese em que o 

acórdão afirma que a recorrente deixou de fazer prova de que os 

materiais recusados estavam excluídos da cobertura, ou, ainda, de que 

eram de responsabilidade exclusiva do hospital. A modificação desse 

entendimento demandaria a revisão do material fático-probatório dos 

autos, inviável no recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo 

regimental não provido” [sic, g.n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 744.703/MG, 

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.02.2016, p. 

23.02.2016. “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA 

PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO 

PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA 

MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 

N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO 

SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado 

pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença 

efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de 

eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS 

não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo 

segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura 

do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado 

implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É 

inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão 
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recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 

do STF. 4. ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (Súmula n. 182 do 

STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” [sic, 

g.n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 708.082/DF, Relator: Ministro João Otávio 

de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016, p. 26.02.2016. Nessa situação, com a 

previsão contratual de cobertura para as patologias que acometem o 

autor, deve a concessionária de planos de saúde autorizar, dentro dos 

prazos previstos no art. 3º da Resolução nº 259/2011 da ANS, a 

prestação dos serviços médicos e hospitalares prescritos pela 

fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F, restando 

caracterizada a probabilidade do direito dos autores (art. 300, “caput”, do 

CPC). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

se consubstancia no fato de que a demora na autorização dos 

tratamentos médicos prescritos a Roger Heller da Silva ou a 

disponibilização de tratamento diverso daquele indicado para sua patologia 

por certo prejudicam o seu estado de saúde e em nada contribuem para 

sua melhora, prolongando o sofrimento e angústia suportados pelo autor. 

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 292, II, VI e § 3º, do CPC, 

de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 14.400,00) para R$ 

33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais), com as anotações 

necessárias junto ao sistema informatizado “PJe”. Outrossim, preenchidos 

os requisitos legais (CPC 300), concedo a tutela de urgência pleiteada e 

determino à ré Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em 05 

(cinco) dias, autorizar os procedimentos prescritos em 07.02.2017 (Doc. 

Id. 5581207) pela fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 

9-37146-F – “Tratamento de Pediasuit com a equipe de Fisioterapia, 

fonoaudiologia dentro do protocolo” [sic - Tratamento Intensivo e Período 

de Manutenção] –, junto à Fisiomed – Clínica de Fisioterapia, situada à Av. 

dos Jacarandás, nº 2466, Centro, CEP 78.557-446, em Sinop/MT, fone (66) 

3531-7902, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de 80 (oitenta) salários mínimos, ficando o cumprimento da medida 

condicionado à comprovação de quitação das mensalidades do plano de 

saúde pelos autores. Em prosseguimento, determino a citação da ré para 

os termos da ação e, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 04.7.2017 (terça-feira), às 09:00 horas. A audiência será 

realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local. Em observância 

ao artigo 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e § 2º e anexo 

único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de trabalho. 

Considerando que os autores são beneficiários da assistência judiciária 

gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 09/2016-CM 

c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca do percentual 

de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas câmaras 

privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os honorários do 

mediador, dado à sua natureza de despesa processual, serão pagos ao 

final, pelo vencido. Caso vencidos os autores, a despesa deverá ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo composição através 

da mediação, rateada entre as partes. Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

mercê dos arts. 178, II e 179, I, do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 

23 de março de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] Nesse 

sentido, TJES: MS nº 00137652020158080000, Relator: Manoel Alves 

Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2015, p. 14.10.2015. [2] 1 – Tratamento 

Intensivo: 80 horas – 04 (quatro) horas diárias, 05 (cinco) dias por 

semana, durante 01 (um) mês. Custo: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a 

hora, totalizando R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) por mês. 

2 – Período de Manutenção: 12 horas – 02 (duas) horas diárias, 03 (três) 

vezes por semana, durante 02 (duas) semanas. Custo: R$ 180,00 (cento 

e oitenta reais) a hora (R$ 2.160,00 a cada 02 semanas), totalizando R$ 

4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) por mês.
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Processo nº 1003296-92.2017.8.11.0015. Autores: Roger Heller da Silva e 

Sara Regina Heller. Ré: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, ajuizada em 

22.3.2017 através do sistema informatizado “PJe”, na qual os autores 

aduzem, em síntese, que: “O menor, neste ato representado por sua mãe, 

é filho natural da Requerente, consoante se vislumbra da Certidão 

Nascimento anexa. A Requerente é mãe do menor ROGER HELLER DA 

SILVA, que apresenta Síndrome de Down, patologia genética, congênita, 

levando ao atraso de desenvolvimento neuropsicomotor com défict 

cognitivo e com dificuldade persistente de desenvolvimento de fala e da 

linguagem e consequentemente prejuízos significativos no 

desenvolvimento social, individual e acadêmico. O Requerente Roger Heller 

da Silva, 7 (sete) anos de idade, apresenta quadro de Síndrome de Dow 

(trissomia do 21), diagnosticado em vida com realização de cariótipo. No 

seu desenvolvimento neuropsicomotor sempre apresentou atrasos como 

já era esperado pela patologia. Recebeu estimulação com terapia 

multidisciplinar desde os 6 meses de idade. (...) Hoje o Requerente 

apresenta hipotonia global e frouxidão ligamentar, com comprometimento 

da coordenação motora do equilíbrio. Apresenta também um atraso de 

linguagem. O tratamento com terapias de estímulo é fundamental para 

evolução do paciente, e a intervenção precoce interfere diretamente no 

prognostico. Além das terapias convencionais, temos o protocolo Pediasuit 

que permitem a experiência da postura e funções corporais mais próximos 

do normal, fortalecendo a musculatura, controle postural e propriocepção 

do paciente. (...) Sem estas terapias o paciente estará fadado a enfrentar 

todas as dificuldades inerentes do seu quadro de Desenvolvimento, 

gerando inclusive alterações comportamentais graves que agravarão o 

isolamento social levando a regressão do processo de aprendizagem e 

agravamento dos quadros associados ao diagnóstico. Vale destacar que 

o Requerente realiza outras fisioterapias na CLINICA FISIOMED CLINICA DE 

FISIOTERAPIA, esta clinica é conveniada a Empresa Requerida, e oferece 

todos os tratamentos que o Requerente necessita, porém o mesmo não 

faz o protocolo indicado porque a Empresa Requerida não libera. (...) A 

profissional médica que lhe assiste, Dra. Paola Fadul V. Cunha é 

conceituada especialista em doenças neurológicas infantil, determinou a 

utilização combinada da Terapia Ocupacional com uso de Pediasuit por ser 

o método mais eficiente para melhora do Requerente, face às conquistas 

atuais da medicina acerca da severa enfermidade aqui considerada e 

demais terapias. (...) A terapia intensiva no protocolo pediasuit realizada 

por um profissional especializado é mais eficiente que a fisioterapia 

convencional, por ter uma quantidade maior de sessões, trazendo 

resultados mais rápidos e duradouros, além da utilização de recursos com 

a unidade universal de exercícios gaiola) e o próprio macacão pediasuit, 

proporcionando melhora da postura do paciente, melhora do tônus, 

sensibilidade, coordenação dos movimentos dos membros superiores e 

inferiores. A Requerente solicitou a liberação dos procedimentos para 

Empresa Requerida, visto que a Requerente possui plano de saúde com 

esta, e conforme vem sendo a postura das Unimed de outros Estados, a 

Requerente recebeu uma negativa diante sua solicitação. Ocorre 

Excelência, que a mesma não tem condições de arcar com o tratamento, 

os métodos indicados pelos médicos profissionais são excelentes e os 

únicos capazes de trazer uma vida digna ao menor, por isso foi solicitado 

pela Requerente e negado conforme anexo. A Empresa Requerida não 

pode negar procedimentos, pelo simples alegações que o procedimento 

não consta no Rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, 

causando assim verdadeiro descaso com a Requerente, já que a mesma 

necessita do tratamento e com a negativa dos procedimentos o menor 

estará fadado a enfrentar todas as dificuldades inerentes a sua patologia” 

[sic, Doc. Id. 5581188]. Em razão disso, requerem “a concessão da tutela 

de urgência para cumprimento da obrigação de fazer, determinando a 

empresa requerida autorizar os procedimentos com o protocolo Pediasuit 

na Clínica Fisiomed de Fisioterapia, clinica esta onde o requerente já 

realiza outros procedimentos e que por ventura é credenciada a empresa 

requerida” [sic, Doc. Id. 5581188], pugnando ainda pela concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É a síntese necessária. 

Decido. De início, embora os autores não tenham instruído a inicial com 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira aduzida, em 

consulta aos sistemas informatizados “Renajud” e “Infojud”, constata-se a 
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ausência de bens materiais registrados em nome de Sara Regina Heller e 

Edson Rodrigues da Silva (genitores do autor Roger Heller da Silva – 07 

anos de idade) suficientes para ilidir a declaração de hipossuficiência 

(Doc. Id. 5581194), razão pela qual, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da 

CF c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo aos autores os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Não obstante, compulsando os autos, 

constata-se que o valor atribuído à causa está equivocado, pois a 

pretensão dos autores com esta ação equivale a mais de R$ 14.400,00 

(catorze mil e quatrocentos reais), correspondente apenas à indenização 

por danos morais pleiteada. O valor da causa constará da petição inicial e 

será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, 

a modificação, a resolução, a resilição, ou a rescisão de ato jurídico, o 

valor do ato ou o de sua parte controvertida (CPC 292, II) e, na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles (CPC 292, VI). Na espécie, a ação tem como um dos 

seus objetos o adimplemento de obrigação de fazer continuada 

(autorização de tratamento médico/fisioterápico, por prazo indeterminado), 

dificultando a estipulação de um conteúdo econômico imediatamente 

aferível[1]. Porém, conforme disposto no art. 291, do CPC, “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível” [sic], mostrando-se razoável que o valor atribuído 

à causa (R$ 14.400,00) seja acrescido, no mínimo, do equivalente a 01 

(um) mês do tratamento orçado em 07.02.2017 (Doc. Id. 5581207, f. 04)[2] 

pela fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F (CPC 

292, VI), ou seja, R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais). Em 

análise à súplica de tutela de urgência, consta que Roger Heller da Silva é 

beneficiário de Plano de Saúde Empresarial (Rech Importadora e 

Distribuidora Ltda, CNPJ nº 05.901.771/0001-73) Coletivo Estadual – 

Cartão UNIMED Cuiabá nº 0 056 129100002510 8 (Doc. Id. 5581196) – a ré 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico se recusa a autorizar a 

modalidade de tratamento prescrita em 07.02.2017 (Doc. Id. 5581207, f. 04 

– Terapia Intensiva no Protocolo Pediasuit) ao autor pela fisioterapeuta 

Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F, sob o argumento de que 

a modalidade de tratamento não está prevista no Rol de Procedimentos da 

Agência Nacional de Saúde – ANS. Pois bem. “In casu”, resta 

caracterizada a relação de consumo (CDC 2º, “caput”) e, conforme 

disposto no art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas 

de maneira mais favorável ao consumidor. No contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares “sub judice”, restou pactuado na cláusula 

VIII, que: “8.1. – A CONTRATADA obriga-se a prestação continuada de 

serviços ou cobertura de custos assistenciais de acordo com o Rol de 

Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS 167/2008e suas 

atualizações e com cobertura para todas as doenças do CID – 10 – Código 

Internacional de Doenças, e art. 12 da Lei 9656/98 – excetuando-se os 

itens da cláusula referente a ‘SERVIÇOS NÃO COBERTOS” [sic, g.n. – 

Doc. Id. 5581220, f. 10]. Por sua vez, a patologia que acomete o autor 

(“Síndrome de Down”) está expressamente prevista no Código 

Internacional de Doenças – CID 10, registrada sob o Código “Q909”. 

Assim, prevista no contrato a cobertura de serviços médicos para 

tratamento da patologia que acomete o autor, não cabe à concessionária 

de planos de saúde delimitar as modalidades de tratamento, sob pena de 

abusividade e ilegalidade da cláusula contratual. Com efeito, o Rol de 

Procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente 

exemplificativo, não exaurindo as modalidades de tratamento que podem 

ser exigidas pelo beneficiário do plano de saúde, consoante entendimento 

jurisprudencial do STJ, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CEREBRAL. CUSTEIO 

DE MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. REEXAME 

DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de 

que é abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados 

pelo médico para melhor tratamento da enfermidade. 2. Hipótese em que o 

acórdão afirma que a recorrente deixou de fazer prova de que os 

materiais recusados estavam excluídos da cobertura, ou, ainda, de que 

eram de responsabilidade exclusiva do hospital. A modificação desse 

entendimento demandaria a revisão do material fático-probatório dos 

autos, inviável no recurso especial (Súmula nº 7/STJ). 3. Agravo 

regimental não provido” [sic, g.n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 744.703/MG, 

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.02.2016, p. 

23.02.2016. “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA 

PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO 

PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA 

MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA 

N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO 

SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado 

pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença 

efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de 

eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS 

não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo 

segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura 

do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado 

implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. 3. É 

inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão 

recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 

do STF. 4. ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (Súmula n. 182 do 

STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” [sic, 

g.n.] – STJ: AgRg no AREsp nº 708.082/DF, Relator: Ministro João Otávio 

de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016, p. 26.02.2016. Nessa situação, com a 

previsão contratual de cobertura para as patologias que acometem o 

autor, deve a concessionária de planos de saúde autorizar, dentro dos 

prazos previstos no art. 3º da Resolução nº 259/2011 da ANS, a 

prestação dos serviços médicos e hospitalares prescritos pela 

fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 9-37146-F, restando 

caracterizada a probabilidade do direito dos autores (art. 300, “caput”, do 

CPC). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

se consubstancia no fato de que a demora na autorização dos 

tratamentos médicos prescritos a Roger Heller da Silva ou a 

disponibilização de tratamento diverso daquele indicado para sua patologia 

por certo prejudicam o seu estado de saúde e em nada contribuem para 

sua melhora, prolongando o sofrimento e angústia suportados pelo autor. 

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 292, II, VI e § 3º, do CPC, 

de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 14.400,00) para R$ 

33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais), com as anotações 

necessárias junto ao sistema informatizado “PJe”. Outrossim, preenchidos 

os requisitos legais (CPC 300), concedo a tutela de urgência pleiteada e 

determino à ré Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em 05 

(cinco) dias, autorizar os procedimentos prescritos em 07.02.2017 (Doc. 

Id. 5581207) pela fisioterapeuta Fernanda Valério Oliveira, CREFITO nº 

9-37146-F – “Tratamento de Pediasuit com a equipe de Fisioterapia, 

fonoaudiologia dentro do protocolo” [sic - Tratamento Intensivo e Período 

de Manutenção] –, junto à Fisiomed – Clínica de Fisioterapia, situada à Av. 

dos Jacarandás, nº 2466, Centro, CEP 78.557-446, em Sinop/MT, fone (66) 

3531-7902, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de 80 (oitenta) salários mínimos, ficando o cumprimento da medida 

condicionado à comprovação de quitação das mensalidades do plano de 

saúde pelos autores. Em prosseguimento, determino a citação da ré para 

os termos da ação e, à luz do art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para 04.7.2017 (terça-feira), às 09:00 horas. A audiência será 

realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local. Em observância 

ao artigo 169, “caput”, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e § 2º e anexo 

único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais) por hora de trabalho. 

Considerando que os autores são beneficiários da assistência judiciária 

gratuita, em observância ao artigo 1º, § 2º, do Provimento nº 09/2016-CM 

c.c. 169, § 2º, do CPC, até que haja regulamentação acerca do percentual 

de audiências não remuneradas (a serem suportadas pelas câmaras 

privadas de mediação ou conciliadores credenciados), os honorários do 

mediador, dado à sua natureza de despesa processual, serão pagos ao 

final, pelo vencido. Caso vencidos os autores, a despesa deverá ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso ou, havendo composição através 

da mediação, rateada entre as partes. Observe-se o disposto no artigo 

334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as respectivas 

advertências legais. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

mercê dos arts. 178, II e 179, I, do CPC. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 

23 de março de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] Nesse 

sentido, TJES: MS nº 00137652020158080000, Relator: Manoel Alves 

Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 05.10.2015, p. 14.10.2015. [2] 1 – Tratamento 

Intensivo: 80 horas – 04 (quatro) horas diárias, 05 (cinco) dias por 
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semana, durante 01 (um) mês. Custo: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a 

hora, totalizando R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais) por mês. 

2 – Período de Manutenção: 12 horas – 02 (duas) horas diárias, 03 (três) 

vezes por semana, durante 02 (duas) semanas. Custo: R$ 180,00 (cento 

e oitenta reais) a hora (R$ 2.160,00 a cada 02 semanas), totalizando R$ 

4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) por mês.

3ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003160-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE AVILA (EXEQUENTE)

ZENITA CARVALHO DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TORBAY GORAYEB OAB - 7361-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BRAZ DE AVILA NETO (EXECUTADO)

MARISA DE DAVID AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do credor Dr. FERNANDO TORBAY GORAYEB para 

que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial 

de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação no 

valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devendo referida importância 

ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop 

Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 

00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito original para 

posterior expedição de mandado, tendo em vista que as correspondências 

encaminhadas para citação dos mesmos retornaram com a informação de 

não procurado, pois o correio não faz entregas de correspondências 

naquela localidade.

Intimação Classe: CNJ-1725 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002461-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR MARIA MUNHOZ RITZMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - 19069-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO LUIZ MARASSINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor DR. ROBERTO DE OLIVEIRA para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de notificação, no 

valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devendo referida importância 

ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop 

Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 

00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito original para 

posterior expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002614-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - 46009-/PR (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - 0020064-A/MT (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - 20689-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIMIRO PEREIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1002614-40.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: PEDRO SALVADOR REQUERIDO: VALDIMIRO PEREIRA 

SOUSA Vistos, etc... Renove-se a intimação do autor para que no prazo 

de cinco dias cumpra a decisão de ID. 5482773, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1000684-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - 31618-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LIMA (EXECUTADO)

ROSELAINE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr. DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos requerendo o 

que entender de direito quanto ao não cumprimento do mandado de 

citação, conforme certidão de ID 5523904.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003057-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. S. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1003057-25.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: MARIA VALDETE DE 

SOUZA COSTA VISTOS, ETC... Devidamente comprovada à mora da 

devedora, conforme notificação extrajudicial de ID. 4458224 pág. 2, defiro 

a liminar e, conseqüentemente, determino que se expeça o competente 

mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na 

inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco 

dias após executada a liminar acima deferida, a devedora fiduciante 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 

911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 15 

dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo 

pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS), restitua-se o bem a requerida, expedindo-se o necessário. 

Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o 

depositário que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o 

prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que 

vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003045-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. L. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1003045-11.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: IVO LOURIVAL DOS 

SANTOS VISTOS, ETC... Devidamente comprovada à mora do devedor, 

conforme notificação extrajudicial de ID. 4457786 pág. 2, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, determino que se expeça o competente mandado de 
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busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000104-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - 0016168-S/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr. JOSÉ CARLOS SKRZYZOWSKI JUNIOR 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, no valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devendo referida 

importância ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum 

Sinop Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, 

CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito 

original para posterior expedição de mandado, bem como intimo-o do 

despacho abaixo transcrito. DECISÃO Numero do Processo: 

1000104-54.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCIO ADRIANO SESTARI VISTOS, 

ETC... Devidamente comprovada à mora do devedor, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 4562043, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o 

Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-172 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001560-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HORING & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CARLOS ANTONIO HORING (EMBARGANTE)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - 0018914-A/MT (ADVOGADO)

DANIEL WURZIUS OAB - 0014006-A/MT (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - 0017798-A/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):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1001560-73.2016.8.11.0015 

EMBARGANTE: HORING & CIA LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO HORING, 

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc... Sobre a impugnação digam os embargantes 

em 15 dias. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, 

e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada audiência de 

conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para 

proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a 

lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-172 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001560-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EMBARGANTE)

HORING & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CARLOS ANTONIO HORING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - 0014006-A/MT (ADVOGADO)

GILMAR RIBAS DE CAMPOS OAB - 0018914-A/MT (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - 0017798-A/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):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1001560-73.2016.8.11.0015 

EMBARGANTE: HORING & CIA LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO HORING, 

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT Vistos etc... Sobre a impugnação digam os embargantes 

em 15 dias. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem 

produzir, além das já constantes dos autos, esclarecendo qual a sua 

finalidade, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, 

e no mesmo prazo digam se pretendem seja designada audiência de 

conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para 

proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a 

lide. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

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

Processo Número: 1000172-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - 0012605-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA LERMEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do credor Dr.ª ANDREYA MONTI OSORIO para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de penhora, 

avaliação, intimação e remoção, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta 

e oito reais), devendo referida importância ser depositada na conta c/c nº 

111.318-6, em nome de Fórum Sinop Diligências, agência nº 4270-6, 

Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após 

enviar comprovante de depósito original para posterior expedição de 

mandado.
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Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001406-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FAVERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1001406-21.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PATRICIA FAVERO Vistos, etc... Renove-se a intimação do autor para que 

traga aos autos o contrato social do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001462-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - 0236655-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr. JEFERSON ALEX SALVIATTO para que no 

prazo de cinco (5) dias proceda a juntada aos autos das guias 

arrecadadas referente as custas processuais e taxa judiciária, visto que 

conforme documento ID 4800490 menciona a juntada das mesmas, 

entretanto referidas guias não constam dos autos. Intimá-lo também para 

que no mesmo prazo efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, 

a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no valor de R$ 

56,00 (cinquenta e seis reais), devendo referida importância ser 

depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop 

Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 

00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito original para 

posterior expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001675-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - 0209551-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001675-60.2017 Vistos, etc... Intime-se a Requerente para 

que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito 

na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003365-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. E. J. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1003365-61.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DORIVAL ERCILIO JOAQUIM VISTOS, ETC... Devidamente comprovada a 

mora do devedor, conforme instrumento de protesto de ID. 4514404, defiro 

a liminar e, conseqüentemente, determino que se expeça o competente 

mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na 

inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco 

dias após executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 

911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 15 

dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo 

pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 

1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o 

necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1000581-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FABRICIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

METROPOLITANA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1000581-77.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO SA EXECUTADO: METROPOLITANA 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME e JOSE CARLOS FABRICIO 

DOS SANTOS Vistos, etc... Banco Bradesco S/A. ajuizou ação de 

execução de título extrajudicial em face de Metropolitana Imobiliária e 

Construtora Ltda - Me. e José Carlos Fabricio dos Santos, visando receber 

R$ 150.084,68. Entre um ato e outro, as partes compareceram para 

informar que se compuseram amigavelmente, ajustando o pagamento em 

prestações que encerram no dia 11.06.2021, e requerendo a homologação 

do acordo, bem como a suspensão do feito (ID. 4895433). Sendo assim, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

ID. 4895433, e, consequentemente, suspendo o curso da execução pelo 

prazo concedido pelo Exequente para que os Executados cumpram 

voluntariamente a obrigação (11.06.2021). Expirado o prazo concedido, ou 

havendo manifestação da parte interessada, cls. para deliberação ou 

extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-52 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000978-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. F. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000978-39.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A INTERESSADO: MULLER RAMOS 

FERREIRA Vistos, etc... Devidamente comprovada à mora do devedor, 
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conforme instrumento de protesto de ID. 4637413, defiro a liminar e, 

conseqüentemente, determino que se expeça o competente mandado de 

busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-52 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000980-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. L. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000980-09.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A INTERESSADO: ANDERSON 

KREUTZFELT DE LIMA Vistos, etc... Devidamente comprovada à mora do 

devedor, conforme notificação extrajudicial de ID. 4637817, defiro a liminar 

e, conseqüentemente, determino que se expeça o competente mandado 

de busca e apreensão, visando apreender o veículo descrito na inicial, 

depositando-o nas mãos do representante legal do Autor. Cinco dias após 

executada a liminar acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, 

cite-se o Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente 

ação, sob pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da 

integralidade da dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), 

restitua-se o bem ao Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado 

ou não o pedido, volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário 

que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para 

purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar 

causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002223-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. D. A. J. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr. JAMIL ALVES DE SOUZA para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito complementar da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), devendo referida 

importância ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum 

Sinop Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, 

CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito 

original para posterior expedição de mandado conforme determinado no 

despacho abaixo transcrito. Processo nº 1002223-85.2017 VISTOS, ETC... 

Devidamente comprovada à mora do devedor, conforme instrumento de 

protesto de ID. 4902626 pág. 7, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o 

Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO Assinado eletronicamente por: CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

M E L L O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5004753 17031516465243000000004955338

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002293-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. T. L. -. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no valor 

de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devendo referida importância ser 

depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop 

Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 

00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito original para 

posterior expedição de mandado conforme determinado na decisão de ID 

5004833, abaixo transcrita. Processo nº 1002293-05.2017 VISTOS, ETC... 

Devidamente comprovada à mora da devedora, conforme instrumento de 

protesto de ID. 4938538 pág. 10, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, a devedora fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a 

Requerida para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a 

Requerida, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO Assinado eletronicamente por: CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

M E L L O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5004833 17031516475294400000004955411

Intimação Classe: CNJ-49 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003360-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEISLANDES PEREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB - 21678-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVALDINO BORTOLOSO (RÉU)
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GILBERTO MOYSES CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1003360-39.2016.8.11.0015 

AUTOR: WESLEISLANDES PEREIRA GOMES RÉU: VIVALDINO 

BORTOLOSO, GILBERTO MOYSES CARVALHO VISTOS, ETC... Intime-se o 

Autor para que cumpra o disposto no item 26.11.1 do Provimento 56/2007 

– CGJ, juntando aos autos a planta de localização do Imóvel, ART. 

(anotação de responsabilidade técnica) e ainda documento com a 

descrição do imóvel que pretende usucapir. Prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002311-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - 0016807-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. L. -. E. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr. SÉRGIO SULZE para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação, no valor de R$ 56,00 

(cinquenta e seis reais), devendo referida importância ser depositada na 

conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop Diligências, agência nº 

4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e 

após enviar comprovante de depósito original para posterior expedição de 

mandado conforme determinado na decisão de ID 5004932, abaixo 

transcrita. Processo nº 1002311-26.2017 VISTOS, ETC... Devidamente 

comprovada à mora da devedora, conforme instrumento de protesto de ID. 

4949077, defiro a liminar e, conseqüentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002360-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - 0034607-A/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor Dr.ª VERA REGINA MARTINS para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no valor 

de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), devendo referida importância ser 

depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum Sinop 

Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 

00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito original para 

posterior expedição de mandado, conforme determinado na decisão 

abaixo transcrita. Processo nº 1002360-67.2017 VISTOS, ETC... 

Devidamente comprovada à mora do devedor, conforme notificação 

extrajudicial de ID. 4964497, defiro a liminar e, conseqüentemente, 

determino que se expeça o competente mandado de busca e apreensão, 

visando apreender o veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos 

do representante legal do Autor. Cinco dias após executada a liminar 

acima deferida, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10%, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, 

art. 3º, § 2º do Decreto Lei nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o 

Requerido para que no prazo de 15 dias conteste a presente ação, sob 

pena de confissão e revelia. Havendo pagamento da integralidade da 

dívida (Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao 

Requerido, expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, 

volte-me conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem 

somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação 

da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO Assinado eletronicamente por: CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

M E L L O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5007552 17031516495895800000004958025

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001933-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001933-70.2017 VISTOS, ETC... Devidamente comprovada a 

mora da devedora, conforme instrumento de protesto de ID. 4856197, 

defiro a liminar e, conseqüentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 

Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-52 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000981-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. M. D. M. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000981-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A INTERESSADO: DAIANE DOS 

SANTOS MOURA DE MORAES Vistos, etc... Devidamente comprovada a 

mora da devedora, conforme instrumento de protesto de ID. 4637955, 

defiro a liminar e, conseqüentemente, determino que se expeça o 

competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o veículo 

descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal do 
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Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, a devedora 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se a Requerida para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a Requerida, expedindo-se 

o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me conclusos para 

decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1000305-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - 0008530-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000305-80.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. REQUERIDO: 

ROOSEVELT ALBERTO PETRAZZINI Vistos, etc... Devidamente 

comprovada à mora do devedor, conforme notificação extrajudicial de ID. 

2998443, defiro a liminar e, conseqüentemente, determino que se expeça 

o competente mandado de busca e apreensão, visando apreender o 

veículo descrito na inicial, depositando-o nas mãos do representante legal 

do Autor. Cinco dias após executada a liminar acima deferida, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%, hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, art. 3º, § 2º do Decreto Lei 

nº 911/69. Executada a liminar, cite-se o Requerido para que no prazo de 

15 dias conteste a presente ação, sob pena de confissão e revelia. 

Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem ao Requerido, 

expedindo-se o necessário. Contestado ou não o pedido, volte-me 

conclusos para decisão. Advirta o depositário que o bem somente poderá 

ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob 

pena de responder pelos danos que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1000827-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BERGAMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - 0013546-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIDE NUNES DE SOUZA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o douto advogado do autor Dr. EDUARDO ANTUNES SEGATO para 

que no prazo de cinco (05) dias manifeste nos autos visto que a 

correspondencia encaminhada para citação da requerida retornou sem o 

devido recebimento, devendo para tanto, recolher as guias para 

expedição de Carta Precatória a ser encaminhada para a Comarca de 

Cuiabá - MT, com a finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo 

que referidas guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001485-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIS SULZBACHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001485-97.2017 Vistos, etc... Intime-se o Requerente para 

que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito 

na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. E ainda para que traga o 

contrato social do Banco Itau Unibanco S.A. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001499-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIANE GIORDANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001499-81.2017 Vistos, etc... Em se tratando de ação de 

busca e apreensão em contrato garantido por alienação fiduciária, o valor 

da causa deve corresponder ao valor da dívida na oportunidade do 

ajuizamento. Deste modo, intime-se a autora para que emende a inicial, 

atribuindo novo valor à causa, bem como regularize a sua representação 

processual, uma vez que o instrumento de mandato de ID. 4726937, 

possuía prazo de validade de um ano, encontrando-se dessa forma 

vencida. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1001111-81.2017.8.11.0015

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:

VITOR MENDES NUNES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

PROC. Nº 1001111-81.2017 VISTOS, ETC... Cite-se o executado para que 

no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora 

e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito 

em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo 

a penhora em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se 

casado for, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, 

determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se 

não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder 

do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

do executado, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado o 

executado, procedo o Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000765-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI PEDROTTI (EXECUTADO)

CONSTRUTORA IMPACTO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROSANGELA ELISABETE LEAL PEDROTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

PROC. Nº 1000765-33.2017 VISTOS, ETC... Citem-se os executados para 

que no prazo de três dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requererem o pagamento do 

débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. 

Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus 

cônjuges, se casados forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II 

do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 

em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados os executados, proceda o Sr. Oficial de Justiça de acordo 

com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1000113-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DE MENEZES ARUERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - 0021199-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO PEREIRA DE MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1000113-50.2016 Vistos, etc... Defiro a autora os benefícios 

da assistência judiciaria gratuita. Cumpra-se o último despacho. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001531-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - 0018473-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES BERTOTI PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001531-86.2017 Vistos, etc... Em que pese a divergência 

que existia antigamente acerca da necessidade ou não do pagamento da 

integralidade do contrato para a purgação da mora, o Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.418.593/MS, firmou 

entendimento de que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária”. O Código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 52, § 2º assegura ao consumidor a liquidação antecipada do 

débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e 

demais acréscimos. Por essas razões, entendo pertinente o pagamento 

das parcelas vincendas com o abatimento dos juros remuneratórios 

contratados. Nesse sentido é a jurisprudência, veja-se: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1- O pagamento antecipado da dívida 

enseja a redução proporcional dos juros, de acordo com determinação 

contida no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o adimplemento 

substancial do débito justifica o posicionamento adotado pelo julgador ao 

manter a posse do bem financiado em poder do devedor, com a extinção 

do feito, estando quitada a integralidade da dívida, com o pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas, mormente quando este aspecto da 

questão está acobertado pela preclusão, por não ter a parte se insurgido 

a respeito em tempo hábil. Agravo regimental improvido. (TJGO; AC 

0185316-19.2014.8.09.0051; Goiânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Carlos Escher; DJGO 08/10/2015; Pág. 278) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. Veículo. Purga da 

mora. Total da dívida. Honorários. Parcela não contemplada pelo 

Decreto-Lei nº 511/1969 na redação da Lei nº 10.931/2004. Ausência de 

discriminação da dívida. Efeito ativo concedido. Determinação de 

devolução do bem. Vencimento antecipado da dívida. Possibilidade. 

Redução proporcional dos juros e acréscimos. Imperatividade. Art. 52, § 

2º, do CDC e art. 1426 do CC. Agravo de instrumento conhecido e provido. 

Decisão unânime. O STJ sacramentou no RESP repetitivo nº 14185931 que 

nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. , sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária. Porém, não restou decidido a respeito da redução proporcional 

dos juros e acréscimos quando ocorre o pagamento antecipado da dívida. 

Assim, harmonizando a jurisprudência do STJ com os ditames legais, uma 

vez que ocorra o inadimplemento do devedor, a dívida vence de forma 

antecipada, mas deve haver a redução dos juros e acréscimos sob pena 

de enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual deve 

apresentar, com a sua vestibular de busca e apreensão, o cálculo da 

dívida já abatidos os juros futuros e devidamente reduzidos todos os 

acréscimos imputados no capital de forma proporcional, pois fazer 

diferente é possibilitar uma promoção ao inverso para que o consumidor 

compre um veículo e pague dois. (TJSE; AI 201400818696; Ac. 

14634/2014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de 

A. Lima; DJSE 19/09/2014) Diante disso, intime-se a Requerente para que 

apresente os cálculos, na forma como aqui determinado, evitando-se, 

assim, enriquecimento sem causa, bem como para que emende a inicial, 

atribuindo novo valor à causa, recolhendo, consequentemente, a 

diferença das custas processuais vinculadas ao presente feito na forma 

como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, uma vez que em se tratando 

de ação de busca e apreensão em contrato garantido por alienação 

fiduciária, o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida na 

oportunidade do ajuizamento. E ainda para que traga o contrato social da 

empresa BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001719-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - 5835-A/SP (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO VICTOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1001719-79.2017 Vistos, etc... Compulsando os autos, 

verifico que a notificação extrajudicial não foi entregue pelo motivo de “não 

existe o número”, nesses casos, cabe ao Requerente proceder com a 

notificação ficta do devedor/Requerido, por meio de edital, para que 

comprove que o constituiu em mora, sob pena de indeferimento da inicial. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de busca e apreensão. Contrato 

de financiamento garantido por cláusula de alienação fiduciária. Petição 

inicial indeferida. Feito extinto sem julgamento de mérito, com fulcro nos 

arts. 267, inciso I, 284, parágrafo único, e 295, inciso VI, todos do código 

de processo civil. Duas tentativas de notificação extrajudicial do devedor 
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para sua constituição em mora realizadas por meio de cartório, uma 

encaminhada para o endereço fornecido no contrato e outra para um 

distinto, sendo que nenhuma delas foi efetivamente entregue, pelos 

motivos desconhecido e mudou-se, respectivamente. Instituição financeira 

que, em caso de esgotamento das vias ordinárias, deveria ter procedido à 

notificação ficta do demandado, por meio de edital. Determinação de 

emenda à inicial, para que a instituição financeira comprovasse a 

constituição em mora do devedor através de meio legalmente idôneo para 

tanto. Prazo transcorrido sem que a irregularidade fosse sanada. Extinção 

do feito sem resolução de seu mérito como medida que se impõe. 

Precedentes. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 1426293-4; 

Curitiba; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 

23/02/2016; DJPR 09/03/2016; Pág. 497) Deste modo, intime-se o 

Requerente, para que traga aos autos documento que comprove a 

constituição em mora do devedor, tendo em vista que consta somente a 

notificação extrajudicial que não foi entregue pelo motivo “não existe o 

número”, bem como efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos. Prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1001328-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. M. P. D. S. E. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. C. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Intimar o advogado do autor DR. MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI para que 

no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito das diligências solicitadas 

pelo Oficial de Justiça, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), 

devendo referida importância ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, 

em nome de Fórum Sinop Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil 

S/A, Sinop - MT, CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante 

de depósito original para posterior repasse ao oficial de justiça, bem como 

manifeste quanto ao requerimento identificado com ID 5589638.

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002259-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEDINES DOS PRAZERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1002259-30.2017 Vistos, etc... Intime-se a Requerente para 

que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito 

na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral 

de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, e ainda para que traga 

aos autos documento que comprove a mora do Requerido, nos termos do 

§2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69. Prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-181 3ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002328-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SENN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

Processo nº 1002328-62.2017 Vistos, etc... Intime-se a Autora para que 

traga aos autos o contrato nº 8775/195, celebrado com o Réu, bem como 

efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente feito na 

forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria Geral de 

Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos. Prazo de 15 dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

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

Processo Número: 1002525-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - 257198-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JOSE SANGALETTI (EXECUTADO)

EDELCIR ANTONIO SALVADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1002525-17.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: EDELCIR ANTONIO 

SALVADOR, PEDRO JOSE SANGALETTI Vistos, etc... Intime-se o 

Exequente para que efetue o pagamento das custas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

6ª Vara Cível

Decisão

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

Processo Número: 1003479-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA SAMUELSSON MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - 0012565-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003479-97.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ISABELA SAMUELSSON MENDONCA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA (TRATAMENTO COM CÂMARA HIPERBÁRICA) proposta por 

ISABELA SAMUELSSON MENDONÇA contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. Aduz a inicial, que a parte Requerente “é portadora da 

DOENÇA DE CROHN conforme laudo médico (CID K 50.1 – documento 

anexo), desnutrição secundária CID E46 e fístula entero vulval CID n 82.1”. 

Postula pela concessão da TUTELA ANTECIPADA, para compelir os 

Requeridos a disponibilizarem à parte Requerente o tratamento que 

necessita, qual seja, “30 SESSÕES EM UMA CÂMARA HIPERBÁRICA”. 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO 

em ID. Num. 4670876 - Pág. 1-3 e Num. 4847920 - Pág. 1. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

Laudo Médico de ID Num. 4847920 - Pág. 1. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 
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do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, “30 

SESSÕES EM UMA CÂMARA HIPERBÁRICA”, conforme Laudo Médico de 

ID Num. 4847920 - Pág. 1 devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo 

NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que 

quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO 

ou NÃO CUMPRIMENTO pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e 

minuciosamente COMUNICADO a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO 

nos AUTOS, SOB PENA de IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do 

Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal para, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo o 

mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico de ID Num. 

4847920 - Pág. 1. Com a contestação, vistas à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DETERMINO ao 

CARTÓRIO desta 6ª Vara Cível que RETIFIQUE o POLO PASSIVO da 

presente demanda, devendo constar no SISTEMA PJE o ESTADO DE 

MATO GROSSO ao invés de GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

eis que ESTADO é PESSOA JURÍDICA, possui personalidade jurídica 

própria e capacidade processual própria para, ele mesmo, por seu 

Procurador estar em juízo, enquanto que GOVERNO é um SISTEMA ou um 

MODO pelo qual se REGE um ESTADO, não podendo “estrelar sozinho no 

pólo processual” de ataque ou de defesa DEFIRO os BENEFÍCIOS da 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário. Sinop, 20 de março de 2017

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005483-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - 4533-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005483-49.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos 

autos requerendo o que de direito, bem como manifeste sobre o laudo 

psicossocial V. Grande, 23 de março de 2017 Nercy Anchieta Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-177 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005747-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - 12372-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005747-66.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Citado (ID. 4709773) para pagar 

o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
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fazê-lo, o executado apresentou justificativa (ID. 4751746), aduzindo que 

as exequentes tentam de forma sorrateira omitir a realidade dos fatos 

induzindo o Juízo em erro. Diz que as exequentes apresentam uma 

planilha cobrando alimentos referentes aos meses de Novembro e 

Dezembro de 2016, mas conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça 

(ID. 4512801), o executado foi intimado no dia 10 de novembro e não no 

dia 08, conforme aduzido. Dessa forma, a obrigação de pagar até o dia 10 

passou para o mês subsequente, ou seja, 10 de Dezembro de 2016, não a 

obrigação de pagamento no mesmo dia em que fora intimado, fato este que 

seria uma anomalia jurídica. Frisa que as exequentes lançam ainda na 

referida planilha débitos do Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro 

de 2016, mês anterior a sua intimação. Assim, não tem a imposição judicial 

do pagamento do valor de R$: 5.100,00 (cinco mil e cem reais) referente 

ao mês de Novembro/2016 e também do plano de saúde do mês de 

Outubro/2016 vencido no dia 06/10/2016 no valor de R$ 1.715,71 e no dia 

17/10/2016 no valor de R$ 1.566,44, totalizando o valor de R$ 3.282,15 

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Dessa forma, 

resta cristalino o lançamento errado dos débitos, devendo ser excluídos 

da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e quinze centavos). Quanto sua possibilidade 

financeira, aduz que o próprio e a exequente Cheila são proprietários de 

um pequeno mercado no bairro Figueirinha em Várzea Grande/MT, no 

entanto, a realidade financeira do Executado não é boa. O “Mercado 

Amigo LTDA - ME” tem faturado em média R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

por mês, sua margem de lucro bruto não passa de 20% (vinte por cento), 

tendo ainda despesas com energia elétrica, água, folha de pagamento, 

atualmente tem 06 (seis) funcionários, sendo somente 02 (dois) com 

carteira assinada, e, assim, sua retirada mensal (pró-labore), não passa 

de um salário mínimo mensal. A referida empresa atualmente possui várias 

dívidas com fornecedores, créditos trabalhistas e até mesmo com 

parentes, e, infelizmente, com agiotas. Descreveu a relação de cheques 

devolvidos: 1º - 29/08/2016 - cheque nº 100849, valor R$ 8.972,52; 2º - 

19/09/2016 – cheque nº 100852, valor R$ 8.615,00; 3° - 19/09/2016 – 

cheque nº 100856, valor R$ 1.330,00; 5º - 26/09/2016 – cheque nº 

100853, valor R$ 6.673,10. 6º Execução Trabalhista – Processo nº. 

0001653-24.2015.5.23.0106, em tramite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, ajuizada por Gicela Cristina da Silva, no valor de R$ 

5.087,46, e 7º Verbas rescisórias de 04 (quatro) funcionários que 

trabalham no mercado, sem a devida anotação na carteira e demais 

recolhimentos. Assevera que tais dívidas não são quitadas não por mera 

liberalidade do executado, mas sim porque não consegue pagá-las, tendo 

em vista o movimento pequeno de clientes no mercado, corroborada com a 

crise financeira no país inteiro, brigas constantes da exequente Cheila 

com o executado dentro do mercado, seu faturamento caiu de tal forma, 

que não tinha mais crédito com fornecedores para poder comprar a prazo 

via boletos, e, em alguns casos nem a vista, pois já deve o fornecedor 

outras compras. Assevera que mesmo a duras penas, jamais deixou de 

contribuir com sustento e a educação de sua prole, nem mesmo de sua 

ex-esposa, vejamos. As mensalidades escolares foram quitadas - todas 

as parcelas -, ainda no ano de 2016, parcela referente ao mês 12/2016 

anexa. O plano de saúde UNIMED encontra-se ativo e foi devidamente 

pago a fatura referente ao mês Dezembro/2016 R$ 1.560,00 (um mil e 

quinhentos reais). No entanto, o comprovante encontra-se em poder da 

Exequente, a Sra. Cheila, haja vista, que necessitou fazer um 

procedimento cirúrgico e precisou fazer prova do pagamento junto a 

UNIMED para liberação da referida cirurgia, infelizmente não devolveu o 

comprovante para o Executado. Os alimentos devidos nos dias 10/12/2016 

e 10/01/2017 respectivamente estão sendo pagos através de retirada de 

mercadorias no “Mercado Amigo”, semanalmente, no valor médio de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no entanto, a credora se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, fato que pode ser comprovado 

ouvindo algum funcionário do Mercado. Estima-se que desde o mês de 

Novembro/2016, a exequente tenha retirado do mercado um total de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em mercadorias. O Executado a pedido da 

exequente saldou sua dívida com a “Farmácia Droga Campos” no valor R$ 

1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), na data 

de 02 de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. Realizou o 

pagamento das contas de energia da residência das Exequentes, 

referente aos meses de Outubro R$ 269,25, Novembro R$ 209,50 e 

Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, no total de R$ 653,50, conforme 

histórico anexo. Com relação ao pagamento dos alimentos em espécie, o 

executado e a exequente Cheila fizeram um acordo verbal do pagamento 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais, a ser depositado toda 

segunda-feira. O primeiro depósito ocorreu em data de 05/12/2016, 

conforme se verifica do extrato conta da Sra. Cheila. Conforme 

comprovantes anexos, verifica-se que desde o dia 05/12/2015 foram 

feitos 06 (seis) depósitos na conta da Sra. Cheia, e, muitas vezes lhe foi 

entregue em espécie, “em mãos”, nas vezes em que fora retirar as 

mercadorias do “Mercado Amigo”. Contabilizando somente os 

comprovantes, foram depositados na conta da Sra. Cheila um montante de 

R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais). Dessa forma, 

considerando que a obrigação do Executado em pagar os alimentos 

ocorreu no dia 10/12/2016 e venceu somente mais uma prestação 

referente ao dia 10/01/2017, perfazendo um total de R$ 10.050,00 (dez mil 

e cinquenta reais), e, considerando ainda os pagamentos feitos “in natura” 

e em espécie quais sejam: 1 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

mercadorias; 2 - R$ 1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e 

oito centavos) “Farmácia Droga Campos” no valor no dia 02 de janeiro de 

2017; 3 – R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos reais) referente plano de 

saúde; 4 - R$ 653,50 contas de energia; 5 - RS 1.840,00 (um mil e 

oitocentos e quarenta reais), depósito em conta, sem contabilizar o 

montante entregue em mãos e sem recibo, perfazendo um total de R$ 

9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). Ressalta que essa situação o incomoda muito, pois deseja 

contribuir da melhor forma para o sustento principalmente das filhas 

menores. Ocorre que, no momento, realmente não pode o executado 

pagar-lhes os alimentos da forma arbitrada, posto que a quantia imposta é 

totalmente fora dos padrões financeiros em que vive. Ao final, pugnou 

pela exclusão da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil e 

trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), uma vez que resta 

cristalino o lançamento errado dos referidos débitos; para que seja 

acolhida a presente justificativa, pois conforme demonstrado, o executado 

já pagou um total de R$ 9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), quase a integralidade dos alimentos 

que considera devido às exequentes, levando-se em conta a 

argumentação expedida, julgando totalmente improcedente a presente 

execução; pela designação de audiência para oitiva de testemunhas sob 

todo alegado, principalmente sobre a retirada de mercadorias 

semanalmente pela exequente Cheila e sobre a entrega de dinheiro em 

espécie sem a devida entrega dos recibos pela exequente; e, caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugnou pelo envio dos 

autos à Contadoria do Fórum, para desconto dos valores que Vossa 

Excelência entender comprovados, calculando os valores remanescentes 

e divididos em 10 (dez) parcelas. A justificativa foi instruída com 

procuração e documentos (ID. 4751747, 4751749, 4751750, 4751753, 

4751756, 4751762, 4751766 e 4751773). A parte credora manifestou-se 

no ID. 4830130, ressaltando que o executado alega em sua justificativa, 

que o plano de saúde UNIMED, encontra-se ativo e devidamente pago a 

fatura referente ao mês de dezembro/2016, no valor de R$ 1.560,00 (mil e 

quinhentos e sessenta reais), estando, o recibo, em poder da credora, o 

que afirma não ser verdadeiro. Em nenhum momento esse suposto 

“recibo” esteve em seu poder, tendo em vista que de acordo com o extrato 

de serviço de atendimento ao cliente UNIMED, ainda consta em aberto o 

pagamento referente aos meses Novembro e Dezembro/2016, conforme 

documento acostado aos autos. Portanto, o plano de saúde ainda não foi 

liquidado. Em se tratando do pagamento das contas de energia elétrica, o 

Executado alega o pagamento referente aos meses de outubro R$ 269,25, 

Novembro R$ 209,50 e Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, sendo um 

total de R$ 653,50. Impugnou o pagamento referente ao mês de Outubro, 

não podendo ser levado em consideração, tendo em vista, que os meses 

pleiteados nessa ação de execução são os referentes a Novembro, 

Dezembro/2016 e seguintes. Afirma ainda a Exequente Cheila que nunca 

fez nenhum tipo de acordo verbal com o Executado, embora o mesmo 

tenha feito três depósitos, no mês de Dezembro, na conta bancária 

informada pela Exequente na ação de divórcio, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), cada, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos 

reais), sendo ainda um deles não comprovado pelo Executado, conforme 

extrato bancário dos meses em questão acostados aos autos. Impugnou 

os comprovantes de depósitos juntados aos autos pelo Executado de R$ 

300,00 (13/01/2017), R$ 300,00 (23/01/2017) e R$ 340,00 (25/01/2017), 

visto que é referente ao mês de Janeiro/2017, e ainda este último foi 

realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila. Impugnou também 

os comprovantes de depósitos de R$ 2.000,00 e R$ 600,00 realizados no 

dia 29/09/2016, tendo em vista que são referentes ao mês de Setembro e 
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foi realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila, sendo estes 

destinados para pagar cheques de fornecedores do Mercado do casal. 

Com relação às dívidas juntadas aos autos pelo Executado na “Farmácia 

Droga Campos”, informou que estas foram realizadas no mês de Agosto, 

Setembro e Outubro, sendo somente uma no mês de Novembro/2016, no 

valor de R$ 124,72, conforme as próprias notas juntadas aos autos pelo 

Executado. Ressaltou ainda, que essas dívidas de farmácia realizadas 

entre o mês de Agosto a Outubro, são de quando a Exequente Cheila e o 

Executado ainda estavam juntos, sendo de medicamentos, leites e fraldas 

para as filhas menores, ora Exequentes, de modo, que impugnou essas 

alegações. Por fim, o Executado alegou ainda, que a Exequente Cheila, tem 

feito retirada de mercadorias no “Mercado Amigo” semanalmente, no valor 

médio de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, sendo estas estimadas desde o 

mês de Novembro/2016, num total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz 

que é uma falácia, nem mesmo uma casa normal com apenas três 

pessoas, sendo um adulto e duas crianças, consumiria um valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por semana, ainda mais que a Exequente Cheila, 

tenha ido neste mercado, aproximadamente de 3 a 4 vezes fazer compra 

de arroz, feijão, carne e produtos de limpeza, pois os demais produtos que 

as Exequentes também necessitam como frutas, verduras, leite, fralda, 

higiene pessoal, iogurte e outros, não vendem no mercado, podendo ser 

provada a veracidade dos fatos com as imagens das câmeras interior do 

mercado e não com depoimento de funcionários que certamente 

responderão somente o que o Executado desejar. Portanto impugnou o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Executado alegou ainda a sua 

impossibilidade financeira quanto ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) de pensão alimentícia arbitrados por Vossa Excelência, tendo em 

vista que o “Mercado Amigo” é o único meio de subsistência tanto do 

Executado quanto das Exequentes, bem como de todos os funcionários. 

Acontece que este Juízo não embasou apenas no rendimento do mercado, 

mas também nas ostentações e sinais de riqueza do Executado em 

boates, bares, jóias, motéis, prostitutas, churrascos, rinha de galo, e 

inclusive orçamento com dermatologista para transplante capilar, visto, 

que os gastos do Executado ostentados demonstram um patrão de vida 

alto, portanto com grandes possibilidades de pagar alimentos as 

Exequentes, pois já há decisões favoráveis nesse sentido, sobre 

ostentações em redes sociais, inclusive, utilizadas pela receita federal. 

Portanto, diante de tais comprovações conclui-se com facilidade que não é 

verdade as informações do Executado quando informa que não possui 

condição financeira para arcar com o valor dos alimentos arbitrados, 

sendo flagrante a mentira posta nos autos por parte do Executado. Ao 

final, pugnou sejam julgadas improcedentes as alegações e pedidos 

trazidos pelo Executado; impugnou a documentação apresentada; pugnou 

sejam julgados procedentes os fatos e pleitos formulados na presente 

execução, e que seja analisado o que de fato tenha sido recebido pelas 

Exequentes e que seja dado prosseguimento ao feito. (ID. 4830130). A 

manifestação da credora foi instruída com documentos (ID. 4830292 e 

4830328). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela 

rejeição da justificativa, com o decreto da prisão civil do executado 

descontados os valores cujo pagamento foi efetivamente reconhecido 

pela autora, incluindo-se as prestações vincendas e sem prejuízo de 

determinação do protesto do título judicial (ID. 4856339). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A obrigação do executado em pagar alimentos 

encontra-se demonstrada nos autos (ID. 4512794 e 4512801). 

Diversamente do que quer crer o devedor, os alimentos são devidos 

desde a citação, de modo que são devidos desde Novembro/2016. Nesse 

sentido dispõe o art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos: Art. 13. O disposto 

nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de 

desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças 

proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1º. (...) § 

2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 

3º. (...). Foi definido o dia 10 para pagamento da pensão, mas os alimentos 

são devidos desde a citação, de modo que são devidos desde 

10/11/2016. Observo que as credoras não deixaram de ser mulher e filhas 

do devedor e continuam com as mesmas necessidades que possuíam 

quando a família ainda estava unida. A justificativa apresentada pelo 

executado se resume na apresentação de comprovantes de pagamento 

do valor parcial da dívida. Assim, deve ser excluído da dívida total o valor 

pago pela conta de energia do mês de Novembro/2016, a farmácia do mês 

de Novembro/2016 e os depósitos confirmados pelas credoras. Ao 

executado não foi facultado o pagamento das contas da casa para abater 

da dívida alimentícia, sendo, seu dever, o pagamento da pensão em conta 

bancária da esposa e mãe das filhas menores do casal, de modo que 

novos pagamentos deverão ser realizados mediante depósito bancário. A 

alegada incapacidade financeira não é objeto de análise nestes autos. O 

binômio necessidade/possibilidade será apurado nos autos da ação em 

que foram fixados os alimentos, ou, se for o caso, na via recursal. 

Ademais, da justificativa apresentada pelo executado não se vislumbra 

circunstância que denote a absoluta impossibilidade de prestar os 

alimentos, conforme dispõe o artigo 528, § 2º do Código de Processo Civil. 

Mais. O valor a ser pago possui caráter essencialmente alimentar, e, por 

ser a exequente menor de idade, a necessidade é presumida. Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. A 

justificativa do inadimplemento, em ação de execução de alimentos, 

somente deverá ser acolhida em situações excepcionalíssimas, quando 

comprovado o motivo de força maior que retirou a possibilidade de 

pagamento do devedor. Recurso improvido. Agravo de Instrumento nº. 

70018474239, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda. Julgado em 19/03/2007. (Disponível em 

www.tjrs.jus.br - Acesso em 05/10/2010 às 18h47min). Do exposto, 

rejeito a justificativa apresentada pelo executado. Com fundamento no § 

3º, do art. 528, do CPC, DECRETO a prisão civil do devedor pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Intime-se a parte credora para apresentar memória 

atualizada da dívida, excluídos os pagamentos que reconheceu e que 

foram comprovados nos autos, quais sejam: conta de energia dos meses 

de Novembro e Dezembro/2016, nos valores de R$ 209,50 e 174,75, 

respectivamente; 03 depósitos no mês de Dezembro/2016, no valor de R$ 

300,00 cada; 03 depósitos no mês de Janeiro/2017, dois no valor de R$ 

300,00 cada e um no valor de R$ 340,00 (se confirmados pela credora) e 

o valor de R$ 124,72 que corresponde ao pagamento do débito do mês de 

Novembro/2016 da Farmácia Campos, que perfaz o total de R$ 2.348,97 

(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 

Vindo aos autos, expeça-se mandado de prisão civil. O executado deverá 

ser mantido em local diverso dos presos comuns. O alvará de soltura será 

expedido somente com o pagamento integral da dívida em execução. Sem 

prejuízo da determinação acima, expeça-se certidão para protesto do 

título, havendo interesse da parte credora nesse sentido, mesmo porque 

pode, eventualmente, atrapalhar o comércio e o sustento familiar. Intime-se 

a parte credora e o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-177 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005747-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - 12372-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005747-66.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Citado (ID. 4709773) para pagar 

o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, o executado apresentou justificativa (ID. 4751746), aduzindo que 

as exequentes tentam de forma sorrateira omitir a realidade dos fatos 

induzindo o Juízo em erro. Diz que as exequentes apresentam uma 

planilha cobrando alimentos referentes aos meses de Novembro e 

Dezembro de 2016, mas conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça 

(ID. 4512801), o executado foi intimado no dia 10 de novembro e não no 

dia 08, conforme aduzido. Dessa forma, a obrigação de pagar até o dia 10 

passou para o mês subsequente, ou seja, 10 de Dezembro de 2016, não a 

obrigação de pagamento no mesmo dia em que fora intimado, fato este que 

seria uma anomalia jurídica. Frisa que as exequentes lançam ainda na 

referida planilha débitos do Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro 
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de 2016, mês anterior a sua intimação. Assim, não tem a imposição judicial 

do pagamento do valor de R$: 5.100,00 (cinco mil e cem reais) referente 

ao mês de Novembro/2016 e também do plano de saúde do mês de 

Outubro/2016 vencido no dia 06/10/2016 no valor de R$ 1.715,71 e no dia 

17/10/2016 no valor de R$ 1.566,44, totalizando o valor de R$ 3.282,15 

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Dessa forma, 

resta cristalino o lançamento errado dos débitos, devendo ser excluídos 

da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e quinze centavos). Quanto sua possibilidade 

financeira, aduz que o próprio e a exequente Cheila são proprietários de 

um pequeno mercado no bairro Figueirinha em Várzea Grande/MT, no 

entanto, a realidade financeira do Executado não é boa. O “Mercado 

Amigo LTDA - ME” tem faturado em média R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

por mês, sua margem de lucro bruto não passa de 20% (vinte por cento), 

tendo ainda despesas com energia elétrica, água, folha de pagamento, 

atualmente tem 06 (seis) funcionários, sendo somente 02 (dois) com 

carteira assinada, e, assim, sua retirada mensal (pró-labore), não passa 

de um salário mínimo mensal. A referida empresa atualmente possui várias 

dívidas com fornecedores, créditos trabalhistas e até mesmo com 

parentes, e, infelizmente, com agiotas. Descreveu a relação de cheques 

devolvidos: 1º - 29/08/2016 - cheque nº 100849, valor R$ 8.972,52; 2º - 

19/09/2016 – cheque nº 100852, valor R$ 8.615,00; 3° - 19/09/2016 – 

cheque nº 100856, valor R$ 1.330,00; 5º - 26/09/2016 – cheque nº 

100853, valor R$ 6.673,10. 6º Execução Trabalhista – Processo nº. 

0001653-24.2015.5.23.0106, em tramite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, ajuizada por Gicela Cristina da Silva, no valor de R$ 

5.087,46, e 7º Verbas rescisórias de 04 (quatro) funcionários que 

trabalham no mercado, sem a devida anotação na carteira e demais 

recolhimentos. Assevera que tais dívidas não são quitadas não por mera 

liberalidade do executado, mas sim porque não consegue pagá-las, tendo 

em vista o movimento pequeno de clientes no mercado, corroborada com a 

crise financeira no país inteiro, brigas constantes da exequente Cheila 

com o executado dentro do mercado, seu faturamento caiu de tal forma, 

que não tinha mais crédito com fornecedores para poder comprar a prazo 

via boletos, e, em alguns casos nem a vista, pois já deve o fornecedor 

outras compras. Assevera que mesmo a duras penas, jamais deixou de 

contribuir com sustento e a educação de sua prole, nem mesmo de sua 

ex-esposa, vejamos. As mensalidades escolares foram quitadas - todas 

as parcelas -, ainda no ano de 2016, parcela referente ao mês 12/2016 

anexa. O plano de saúde UNIMED encontra-se ativo e foi devidamente 

pago a fatura referente ao mês Dezembro/2016 R$ 1.560,00 (um mil e 

quinhentos reais). No entanto, o comprovante encontra-se em poder da 

Exequente, a Sra. Cheila, haja vista, que necessitou fazer um 

procedimento cirúrgico e precisou fazer prova do pagamento junto a 

UNIMED para liberação da referida cirurgia, infelizmente não devolveu o 

comprovante para o Executado. Os alimentos devidos nos dias 10/12/2016 

e 10/01/2017 respectivamente estão sendo pagos através de retirada de 

mercadorias no “Mercado Amigo”, semanalmente, no valor médio de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no entanto, a credora se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, fato que pode ser comprovado 

ouvindo algum funcionário do Mercado. Estima-se que desde o mês de 

Novembro/2016, a exequente tenha retirado do mercado um total de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em mercadorias. O Executado a pedido da 

exequente saldou sua dívida com a “Farmácia Droga Campos” no valor R$ 

1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), na data 

de 02 de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. Realizou o 

pagamento das contas de energia da residência das Exequentes, 

referente aos meses de Outubro R$ 269,25, Novembro R$ 209,50 e 

Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, no total de R$ 653,50, conforme 

histórico anexo. Com relação ao pagamento dos alimentos em espécie, o 

executado e a exequente Cheila fizeram um acordo verbal do pagamento 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais, a ser depositado toda 

segunda-feira. O primeiro depósito ocorreu em data de 05/12/2016, 

conforme se verifica do extrato conta da Sra. Cheila. Conforme 

comprovantes anexos, verifica-se que desde o dia 05/12/2015 foram 

feitos 06 (seis) depósitos na conta da Sra. Cheia, e, muitas vezes lhe foi 

entregue em espécie, “em mãos”, nas vezes em que fora retirar as 

mercadorias do “Mercado Amigo”. Contabilizando somente os 

comprovantes, foram depositados na conta da Sra. Cheila um montante de 

R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais). Dessa forma, 

considerando que a obrigação do Executado em pagar os alimentos 

ocorreu no dia 10/12/2016 e venceu somente mais uma prestação 

referente ao dia 10/01/2017, perfazendo um total de R$ 10.050,00 (dez mil 

e cinquenta reais), e, considerando ainda os pagamentos feitos “in natura” 

e em espécie quais sejam: 1 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

mercadorias; 2 - R$ 1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e 

oito centavos) “Farmácia Droga Campos” no valor no dia 02 de janeiro de 

2017; 3 – R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos reais) referente plano de 

saúde; 4 - R$ 653,50 contas de energia; 5 - RS 1.840,00 (um mil e 

oitocentos e quarenta reais), depósito em conta, sem contabilizar o 

montante entregue em mãos e sem recibo, perfazendo um total de R$ 

9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). Ressalta que essa situação o incomoda muito, pois deseja 

contribuir da melhor forma para o sustento principalmente das filhas 

menores. Ocorre que, no momento, realmente não pode o executado 

pagar-lhes os alimentos da forma arbitrada, posto que a quantia imposta é 

totalmente fora dos padrões financeiros em que vive. Ao final, pugnou 

pela exclusão da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil e 

trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), uma vez que resta 

cristalino o lançamento errado dos referidos débitos; para que seja 

acolhida a presente justificativa, pois conforme demonstrado, o executado 

já pagou um total de R$ 9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), quase a integralidade dos alimentos 

que considera devido às exequentes, levando-se em conta a 

argumentação expedida, julgando totalmente improcedente a presente 

execução; pela designação de audiência para oitiva de testemunhas sob 

todo alegado, principalmente sobre a retirada de mercadorias 

semanalmente pela exequente Cheila e sobre a entrega de dinheiro em 

espécie sem a devida entrega dos recibos pela exequente; e, caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugnou pelo envio dos 

autos à Contadoria do Fórum, para desconto dos valores que Vossa 

Excelência entender comprovados, calculando os valores remanescentes 

e divididos em 10 (dez) parcelas. A justificativa foi instruída com 

procuração e documentos (ID. 4751747, 4751749, 4751750, 4751753, 

4751756, 4751762, 4751766 e 4751773). A parte credora manifestou-se 

no ID. 4830130, ressaltando que o executado alega em sua justificativa, 

que o plano de saúde UNIMED, encontra-se ativo e devidamente pago a 

fatura referente ao mês de dezembro/2016, no valor de R$ 1.560,00 (mil e 

quinhentos e sessenta reais), estando, o recibo, em poder da credora, o 

que afirma não ser verdadeiro. Em nenhum momento esse suposto 

“recibo” esteve em seu poder, tendo em vista que de acordo com o extrato 

de serviço de atendimento ao cliente UNIMED, ainda consta em aberto o 

pagamento referente aos meses Novembro e Dezembro/2016, conforme 

documento acostado aos autos. Portanto, o plano de saúde ainda não foi 

liquidado. Em se tratando do pagamento das contas de energia elétrica, o 

Executado alega o pagamento referente aos meses de outubro R$ 269,25, 

Novembro R$ 209,50 e Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, sendo um 

total de R$ 653,50. Impugnou o pagamento referente ao mês de Outubro, 

não podendo ser levado em consideração, tendo em vista, que os meses 

pleiteados nessa ação de execução são os referentes a Novembro, 

Dezembro/2016 e seguintes. Afirma ainda a Exequente Cheila que nunca 

fez nenhum tipo de acordo verbal com o Executado, embora o mesmo 

tenha feito três depósitos, no mês de Dezembro, na conta bancária 

informada pela Exequente na ação de divórcio, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), cada, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos 

reais), sendo ainda um deles não comprovado pelo Executado, conforme 

extrato bancário dos meses em questão acostados aos autos. Impugnou 

os comprovantes de depósitos juntados aos autos pelo Executado de R$ 

300,00 (13/01/2017), R$ 300,00 (23/01/2017) e R$ 340,00 (25/01/2017), 

visto que é referente ao mês de Janeiro/2017, e ainda este último foi 

realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila. Impugnou também 

os comprovantes de depósitos de R$ 2.000,00 e R$ 600,00 realizados no 

dia 29/09/2016, tendo em vista que são referentes ao mês de Setembro e 

foi realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila, sendo estes 

destinados para pagar cheques de fornecedores do Mercado do casal. 

Com relação às dívidas juntadas aos autos pelo Executado na “Farmácia 

Droga Campos”, informou que estas foram realizadas no mês de Agosto, 

Setembro e Outubro, sendo somente uma no mês de Novembro/2016, no 

valor de R$ 124,72, conforme as próprias notas juntadas aos autos pelo 

Executado. Ressaltou ainda, que essas dívidas de farmácia realizadas 

entre o mês de Agosto a Outubro, são de quando a Exequente Cheila e o 

Executado ainda estavam juntos, sendo de medicamentos, leites e fraldas 

para as filhas menores, ora Exequentes, de modo, que impugnou essas 

alegações. Por fim, o Executado alegou ainda, que a Exequente Cheila, tem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 998624/3/2017 Página 117 de 131



feito retirada de mercadorias no “Mercado Amigo” semanalmente, no valor 

médio de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, sendo estas estimadas desde o 

mês de Novembro/2016, num total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz 

que é uma falácia, nem mesmo uma casa normal com apenas três 

pessoas, sendo um adulto e duas crianças, consumiria um valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por semana, ainda mais que a Exequente Cheila, 

tenha ido neste mercado, aproximadamente de 3 a 4 vezes fazer compra 

de arroz, feijão, carne e produtos de limpeza, pois os demais produtos que 

as Exequentes também necessitam como frutas, verduras, leite, fralda, 

higiene pessoal, iogurte e outros, não vendem no mercado, podendo ser 

provada a veracidade dos fatos com as imagens das câmeras interior do 

mercado e não com depoimento de funcionários que certamente 

responderão somente o que o Executado desejar. Portanto impugnou o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Executado alegou ainda a sua 

impossibilidade financeira quanto ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) de pensão alimentícia arbitrados por Vossa Excelência, tendo em 

vista que o “Mercado Amigo” é o único meio de subsistência tanto do 

Executado quanto das Exequentes, bem como de todos os funcionários. 

Acontece que este Juízo não embasou apenas no rendimento do mercado, 

mas também nas ostentações e sinais de riqueza do Executado em 

boates, bares, jóias, motéis, prostitutas, churrascos, rinha de galo, e 

inclusive orçamento com dermatologista para transplante capilar, visto, 

que os gastos do Executado ostentados demonstram um patrão de vida 

alto, portanto com grandes possibilidades de pagar alimentos as 

Exequentes, pois já há decisões favoráveis nesse sentido, sobre 

ostentações em redes sociais, inclusive, utilizadas pela receita federal. 

Portanto, diante de tais comprovações conclui-se com facilidade que não é 

verdade as informações do Executado quando informa que não possui 

condição financeira para arcar com o valor dos alimentos arbitrados, 

sendo flagrante a mentira posta nos autos por parte do Executado. Ao 

final, pugnou sejam julgadas improcedentes as alegações e pedidos 

trazidos pelo Executado; impugnou a documentação apresentada; pugnou 

sejam julgados procedentes os fatos e pleitos formulados na presente 

execução, e que seja analisado o que de fato tenha sido recebido pelas 

Exequentes e que seja dado prosseguimento ao feito. (ID. 4830130). A 

manifestação da credora foi instruída com documentos (ID. 4830292 e 

4830328). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela 

rejeição da justificativa, com o decreto da prisão civil do executado 

descontados os valores cujo pagamento foi efetivamente reconhecido 

pela autora, incluindo-se as prestações vincendas e sem prejuízo de 

determinação do protesto do título judicial (ID. 4856339). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A obrigação do executado em pagar alimentos 

encontra-se demonstrada nos autos (ID. 4512794 e 4512801). 

Diversamente do que quer crer o devedor, os alimentos são devidos 

desde a citação, de modo que são devidos desde Novembro/2016. Nesse 

sentido dispõe o art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos: Art. 13. O disposto 

nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de 

desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças 

proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1º. (...) § 

2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 

3º. (...). Foi definido o dia 10 para pagamento da pensão, mas os alimentos 

são devidos desde a citação, de modo que são devidos desde 

10/11/2016. Observo que as credoras não deixaram de ser mulher e filhas 

do devedor e continuam com as mesmas necessidades que possuíam 

quando a família ainda estava unida. A justificativa apresentada pelo 

executado se resume na apresentação de comprovantes de pagamento 

do valor parcial da dívida. Assim, deve ser excluído da dívida total o valor 

pago pela conta de energia do mês de Novembro/2016, a farmácia do mês 

de Novembro/2016 e os depósitos confirmados pelas credoras. Ao 

executado não foi facultado o pagamento das contas da casa para abater 

da dívida alimentícia, sendo, seu dever, o pagamento da pensão em conta 

bancária da esposa e mãe das filhas menores do casal, de modo que 

novos pagamentos deverão ser realizados mediante depósito bancário. A 

alegada incapacidade financeira não é objeto de análise nestes autos. O 

binômio necessidade/possibilidade será apurado nos autos da ação em 

que foram fixados os alimentos, ou, se for o caso, na via recursal. 

Ademais, da justificativa apresentada pelo executado não se vislumbra 

circunstância que denote a absoluta impossibilidade de prestar os 

alimentos, conforme dispõe o artigo 528, § 2º do Código de Processo Civil. 

Mais. O valor a ser pago possui caráter essencialmente alimentar, e, por 

ser a exequente menor de idade, a necessidade é presumida. Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. A 

justificativa do inadimplemento, em ação de execução de alimentos, 

somente deverá ser acolhida em situações excepcionalíssimas, quando 

comprovado o motivo de força maior que retirou a possibilidade de 

pagamento do devedor. Recurso improvido. Agravo de Instrumento nº. 

70018474239, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda. Julgado em 19/03/2007. (Disponível em 

www.tjrs.jus.br - Acesso em 05/10/2010 às 18h47min). Do exposto, 

rejeito a justificativa apresentada pelo executado. Com fundamento no § 

3º, do art. 528, do CPC, DECRETO a prisão civil do devedor pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Intime-se a parte credora para apresentar memória 

atualizada da dívida, excluídos os pagamentos que reconheceu e que 

foram comprovados nos autos, quais sejam: conta de energia dos meses 

de Novembro e Dezembro/2016, nos valores de R$ 209,50 e 174,75, 

respectivamente; 03 depósitos no mês de Dezembro/2016, no valor de R$ 

300,00 cada; 03 depósitos no mês de Janeiro/2017, dois no valor de R$ 

300,00 cada e um no valor de R$ 340,00 (se confirmados pela credora) e 

o valor de R$ 124,72 que corresponde ao pagamento do débito do mês de 

Novembro/2016 da Farmácia Campos, que perfaz o total de R$ 2.348,97 

(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 

Vindo aos autos, expeça-se mandado de prisão civil. O executado deverá 

ser mantido em local diverso dos presos comuns. O alvará de soltura será 

expedido somente com o pagamento integral da dívida em execução. Sem 

prejuízo da determinação acima, expeça-se certidão para protesto do 

título, havendo interesse da parte credora nesse sentido, mesmo porque 

pode, eventualmente, atrapalhar o comércio e o sustento familiar. Intime-se 

a parte credora e o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-177 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005747-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - 12372-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005747-66.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Citado (ID. 4709773) para pagar 

o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, o executado apresentou justificativa (ID. 4751746), aduzindo que 

as exequentes tentam de forma sorrateira omitir a realidade dos fatos 

induzindo o Juízo em erro. Diz que as exequentes apresentam uma 

planilha cobrando alimentos referentes aos meses de Novembro e 

Dezembro de 2016, mas conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça 

(ID. 4512801), o executado foi intimado no dia 10 de novembro e não no 

dia 08, conforme aduzido. Dessa forma, a obrigação de pagar até o dia 10 

passou para o mês subsequente, ou seja, 10 de Dezembro de 2016, não a 

obrigação de pagamento no mesmo dia em que fora intimado, fato este que 

seria uma anomalia jurídica. Frisa que as exequentes lançam ainda na 

referida planilha débitos do Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro 

de 2016, mês anterior a sua intimação. Assim, não tem a imposição judicial 

do pagamento do valor de R$: 5.100,00 (cinco mil e cem reais) referente 

ao mês de Novembro/2016 e também do plano de saúde do mês de 

Outubro/2016 vencido no dia 06/10/2016 no valor de R$ 1.715,71 e no dia 

17/10/2016 no valor de R$ 1.566,44, totalizando o valor de R$ 3.282,15 

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Dessa forma, 

resta cristalino o lançamento errado dos débitos, devendo ser excluídos 

da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e quinze centavos). Quanto sua possibilidade 

financeira, aduz que o próprio e a exequente Cheila são proprietários de 

um pequeno mercado no bairro Figueirinha em Várzea Grande/MT, no 
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entanto, a realidade financeira do Executado não é boa. O “Mercado 

Amigo LTDA - ME” tem faturado em média R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

por mês, sua margem de lucro bruto não passa de 20% (vinte por cento), 

tendo ainda despesas com energia elétrica, água, folha de pagamento, 

atualmente tem 06 (seis) funcionários, sendo somente 02 (dois) com 

carteira assinada, e, assim, sua retirada mensal (pró-labore), não passa 

de um salário mínimo mensal. A referida empresa atualmente possui várias 

dívidas com fornecedores, créditos trabalhistas e até mesmo com 

parentes, e, infelizmente, com agiotas. Descreveu a relação de cheques 

devolvidos: 1º - 29/08/2016 - cheque nº 100849, valor R$ 8.972,52; 2º - 

19/09/2016 – cheque nº 100852, valor R$ 8.615,00; 3° - 19/09/2016 – 

cheque nº 100856, valor R$ 1.330,00; 5º - 26/09/2016 – cheque nº 

100853, valor R$ 6.673,10. 6º Execução Trabalhista – Processo nº. 

0001653-24.2015.5.23.0106, em tramite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, ajuizada por Gicela Cristina da Silva, no valor de R$ 

5.087,46, e 7º Verbas rescisórias de 04 (quatro) funcionários que 

trabalham no mercado, sem a devida anotação na carteira e demais 

recolhimentos. Assevera que tais dívidas não são quitadas não por mera 

liberalidade do executado, mas sim porque não consegue pagá-las, tendo 

em vista o movimento pequeno de clientes no mercado, corroborada com a 

crise financeira no país inteiro, brigas constantes da exequente Cheila 

com o executado dentro do mercado, seu faturamento caiu de tal forma, 

que não tinha mais crédito com fornecedores para poder comprar a prazo 

via boletos, e, em alguns casos nem a vista, pois já deve o fornecedor 

outras compras. Assevera que mesmo a duras penas, jamais deixou de 

contribuir com sustento e a educação de sua prole, nem mesmo de sua 

ex-esposa, vejamos. As mensalidades escolares foram quitadas - todas 

as parcelas -, ainda no ano de 2016, parcela referente ao mês 12/2016 

anexa. O plano de saúde UNIMED encontra-se ativo e foi devidamente 

pago a fatura referente ao mês Dezembro/2016 R$ 1.560,00 (um mil e 

quinhentos reais). No entanto, o comprovante encontra-se em poder da 

Exequente, a Sra. Cheila, haja vista, que necessitou fazer um 

procedimento cirúrgico e precisou fazer prova do pagamento junto a 

UNIMED para liberação da referida cirurgia, infelizmente não devolveu o 

comprovante para o Executado. Os alimentos devidos nos dias 10/12/2016 

e 10/01/2017 respectivamente estão sendo pagos através de retirada de 

mercadorias no “Mercado Amigo”, semanalmente, no valor médio de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no entanto, a credora se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, fato que pode ser comprovado 

ouvindo algum funcionário do Mercado. Estima-se que desde o mês de 

Novembro/2016, a exequente tenha retirado do mercado um total de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em mercadorias. O Executado a pedido da 

exequente saldou sua dívida com a “Farmácia Droga Campos” no valor R$ 

1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), na data 

de 02 de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. Realizou o 

pagamento das contas de energia da residência das Exequentes, 

referente aos meses de Outubro R$ 269,25, Novembro R$ 209,50 e 

Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, no total de R$ 653,50, conforme 

histórico anexo. Com relação ao pagamento dos alimentos em espécie, o 

executado e a exequente Cheila fizeram um acordo verbal do pagamento 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais, a ser depositado toda 

segunda-feira. O primeiro depósito ocorreu em data de 05/12/2016, 

conforme se verifica do extrato conta da Sra. Cheila. Conforme 

comprovantes anexos, verifica-se que desde o dia 05/12/2015 foram 

feitos 06 (seis) depósitos na conta da Sra. Cheia, e, muitas vezes lhe foi 

entregue em espécie, “em mãos”, nas vezes em que fora retirar as 

mercadorias do “Mercado Amigo”. Contabilizando somente os 

comprovantes, foram depositados na conta da Sra. Cheila um montante de 

R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais). Dessa forma, 

considerando que a obrigação do Executado em pagar os alimentos 

ocorreu no dia 10/12/2016 e venceu somente mais uma prestação 

referente ao dia 10/01/2017, perfazendo um total de R$ 10.050,00 (dez mil 

e cinquenta reais), e, considerando ainda os pagamentos feitos “in natura” 

e em espécie quais sejam: 1 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

mercadorias; 2 - R$ 1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e 

oito centavos) “Farmácia Droga Campos” no valor no dia 02 de janeiro de 

2017; 3 – R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos reais) referente plano de 

saúde; 4 - R$ 653,50 contas de energia; 5 - RS 1.840,00 (um mil e 

oitocentos e quarenta reais), depósito em conta, sem contabilizar o 

montante entregue em mãos e sem recibo, perfazendo um total de R$ 

9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). Ressalta que essa situação o incomoda muito, pois deseja 

contribuir da melhor forma para o sustento principalmente das filhas 

menores. Ocorre que, no momento, realmente não pode o executado 

pagar-lhes os alimentos da forma arbitrada, posto que a quantia imposta é 

totalmente fora dos padrões financeiros em que vive. Ao final, pugnou 

pela exclusão da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil e 

trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), uma vez que resta 

cristalino o lançamento errado dos referidos débitos; para que seja 

acolhida a presente justificativa, pois conforme demonstrado, o executado 

já pagou um total de R$ 9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), quase a integralidade dos alimentos 

que considera devido às exequentes, levando-se em conta a 

argumentação expedida, julgando totalmente improcedente a presente 

execução; pela designação de audiência para oitiva de testemunhas sob 

todo alegado, principalmente sobre a retirada de mercadorias 

semanalmente pela exequente Cheila e sobre a entrega de dinheiro em 

espécie sem a devida entrega dos recibos pela exequente; e, caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugnou pelo envio dos 

autos à Contadoria do Fórum, para desconto dos valores que Vossa 

Excelência entender comprovados, calculando os valores remanescentes 

e divididos em 10 (dez) parcelas. A justificativa foi instruída com 

procuração e documentos (ID. 4751747, 4751749, 4751750, 4751753, 

4751756, 4751762, 4751766 e 4751773). A parte credora manifestou-se 

no ID. 4830130, ressaltando que o executado alega em sua justificativa, 

que o plano de saúde UNIMED, encontra-se ativo e devidamente pago a 

fatura referente ao mês de dezembro/2016, no valor de R$ 1.560,00 (mil e 

quinhentos e sessenta reais), estando, o recibo, em poder da credora, o 

que afirma não ser verdadeiro. Em nenhum momento esse suposto 

“recibo” esteve em seu poder, tendo em vista que de acordo com o extrato 

de serviço de atendimento ao cliente UNIMED, ainda consta em aberto o 

pagamento referente aos meses Novembro e Dezembro/2016, conforme 

documento acostado aos autos. Portanto, o plano de saúde ainda não foi 

liquidado. Em se tratando do pagamento das contas de energia elétrica, o 

Executado alega o pagamento referente aos meses de outubro R$ 269,25, 

Novembro R$ 209,50 e Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, sendo um 

total de R$ 653,50. Impugnou o pagamento referente ao mês de Outubro, 

não podendo ser levado em consideração, tendo em vista, que os meses 

pleiteados nessa ação de execução são os referentes a Novembro, 

Dezembro/2016 e seguintes. Afirma ainda a Exequente Cheila que nunca 

fez nenhum tipo de acordo verbal com o Executado, embora o mesmo 

tenha feito três depósitos, no mês de Dezembro, na conta bancária 

informada pela Exequente na ação de divórcio, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), cada, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos 

reais), sendo ainda um deles não comprovado pelo Executado, conforme 

extrato bancário dos meses em questão acostados aos autos. Impugnou 

os comprovantes de depósitos juntados aos autos pelo Executado de R$ 

300,00 (13/01/2017), R$ 300,00 (23/01/2017) e R$ 340,00 (25/01/2017), 

visto que é referente ao mês de Janeiro/2017, e ainda este último foi 

realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila. Impugnou também 

os comprovantes de depósitos de R$ 2.000,00 e R$ 600,00 realizados no 

dia 29/09/2016, tendo em vista que são referentes ao mês de Setembro e 

foi realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila, sendo estes 

destinados para pagar cheques de fornecedores do Mercado do casal. 

Com relação às dívidas juntadas aos autos pelo Executado na “Farmácia 

Droga Campos”, informou que estas foram realizadas no mês de Agosto, 

Setembro e Outubro, sendo somente uma no mês de Novembro/2016, no 

valor de R$ 124,72, conforme as próprias notas juntadas aos autos pelo 

Executado. Ressaltou ainda, que essas dívidas de farmácia realizadas 

entre o mês de Agosto a Outubro, são de quando a Exequente Cheila e o 

Executado ainda estavam juntos, sendo de medicamentos, leites e fraldas 

para as filhas menores, ora Exequentes, de modo, que impugnou essas 

alegações. Por fim, o Executado alegou ainda, que a Exequente Cheila, tem 

feito retirada de mercadorias no “Mercado Amigo” semanalmente, no valor 

médio de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, sendo estas estimadas desde o 

mês de Novembro/2016, num total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz 

que é uma falácia, nem mesmo uma casa normal com apenas três 

pessoas, sendo um adulto e duas crianças, consumiria um valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por semana, ainda mais que a Exequente Cheila, 

tenha ido neste mercado, aproximadamente de 3 a 4 vezes fazer compra 

de arroz, feijão, carne e produtos de limpeza, pois os demais produtos que 

as Exequentes também necessitam como frutas, verduras, leite, fralda, 

higiene pessoal, iogurte e outros, não vendem no mercado, podendo ser 
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provada a veracidade dos fatos com as imagens das câmeras interior do 

mercado e não com depoimento de funcionários que certamente 

responderão somente o que o Executado desejar. Portanto impugnou o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Executado alegou ainda a sua 

impossibilidade financeira quanto ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) de pensão alimentícia arbitrados por Vossa Excelência, tendo em 

vista que o “Mercado Amigo” é o único meio de subsistência tanto do 

Executado quanto das Exequentes, bem como de todos os funcionários. 

Acontece que este Juízo não embasou apenas no rendimento do mercado, 

mas também nas ostentações e sinais de riqueza do Executado em 

boates, bares, jóias, motéis, prostitutas, churrascos, rinha de galo, e 

inclusive orçamento com dermatologista para transplante capilar, visto, 

que os gastos do Executado ostentados demonstram um patrão de vida 

alto, portanto com grandes possibilidades de pagar alimentos as 

Exequentes, pois já há decisões favoráveis nesse sentido, sobre 

ostentações em redes sociais, inclusive, utilizadas pela receita federal. 

Portanto, diante de tais comprovações conclui-se com facilidade que não é 

verdade as informações do Executado quando informa que não possui 

condição financeira para arcar com o valor dos alimentos arbitrados, 

sendo flagrante a mentira posta nos autos por parte do Executado. Ao 

final, pugnou sejam julgadas improcedentes as alegações e pedidos 

trazidos pelo Executado; impugnou a documentação apresentada; pugnou 

sejam julgados procedentes os fatos e pleitos formulados na presente 

execução, e que seja analisado o que de fato tenha sido recebido pelas 

Exequentes e que seja dado prosseguimento ao feito. (ID. 4830130). A 

manifestação da credora foi instruída com documentos (ID. 4830292 e 

4830328). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela 

rejeição da justificativa, com o decreto da prisão civil do executado 

descontados os valores cujo pagamento foi efetivamente reconhecido 

pela autora, incluindo-se as prestações vincendas e sem prejuízo de 

determinação do protesto do título judicial (ID. 4856339). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A obrigação do executado em pagar alimentos 

encontra-se demonstrada nos autos (ID. 4512794 e 4512801). 

Diversamente do que quer crer o devedor, os alimentos são devidos 

desde a citação, de modo que são devidos desde Novembro/2016. Nesse 

sentido dispõe o art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos: Art. 13. O disposto 

nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de 

desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças 

proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1º. (...) § 

2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 

3º. (...). Foi definido o dia 10 para pagamento da pensão, mas os alimentos 

são devidos desde a citação, de modo que são devidos desde 

10/11/2016. Observo que as credoras não deixaram de ser mulher e filhas 

do devedor e continuam com as mesmas necessidades que possuíam 

quando a família ainda estava unida. A justificativa apresentada pelo 

executado se resume na apresentação de comprovantes de pagamento 

do valor parcial da dívida. Assim, deve ser excluído da dívida total o valor 

pago pela conta de energia do mês de Novembro/2016, a farmácia do mês 

de Novembro/2016 e os depósitos confirmados pelas credoras. Ao 

executado não foi facultado o pagamento das contas da casa para abater 

da dívida alimentícia, sendo, seu dever, o pagamento da pensão em conta 

bancária da esposa e mãe das filhas menores do casal, de modo que 

novos pagamentos deverão ser realizados mediante depósito bancário. A 

alegada incapacidade financeira não é objeto de análise nestes autos. O 

binômio necessidade/possibilidade será apurado nos autos da ação em 

que foram fixados os alimentos, ou, se for o caso, na via recursal. 

Ademais, da justificativa apresentada pelo executado não se vislumbra 

circunstância que denote a absoluta impossibilidade de prestar os 

alimentos, conforme dispõe o artigo 528, § 2º do Código de Processo Civil. 

Mais. O valor a ser pago possui caráter essencialmente alimentar, e, por 

ser a exequente menor de idade, a necessidade é presumida. Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. A 

justificativa do inadimplemento, em ação de execução de alimentos, 

somente deverá ser acolhida em situações excepcionalíssimas, quando 

comprovado o motivo de força maior que retirou a possibilidade de 

pagamento do devedor. Recurso improvido. Agravo de Instrumento nº. 

70018474239, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda. Julgado em 19/03/2007. (Disponível em 

www.tjrs.jus.br - Acesso em 05/10/2010 às 18h47min). Do exposto, 

rejeito a justificativa apresentada pelo executado. Com fundamento no § 

3º, do art. 528, do CPC, DECRETO a prisão civil do devedor pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Intime-se a parte credora para apresentar memória 

atualizada da dívida, excluídos os pagamentos que reconheceu e que 

foram comprovados nos autos, quais sejam: conta de energia dos meses 

de Novembro e Dezembro/2016, nos valores de R$ 209,50 e 174,75, 

respectivamente; 03 depósitos no mês de Dezembro/2016, no valor de R$ 

300,00 cada; 03 depósitos no mês de Janeiro/2017, dois no valor de R$ 

300,00 cada e um no valor de R$ 340,00 (se confirmados pela credora) e 

o valor de R$ 124,72 que corresponde ao pagamento do débito do mês de 

Novembro/2016 da Farmácia Campos, que perfaz o total de R$ 2.348,97 

(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 

Vindo aos autos, expeça-se mandado de prisão civil. O executado deverá 

ser mantido em local diverso dos presos comuns. O alvará de soltura será 

expedido somente com o pagamento integral da dívida em execução. Sem 

prejuízo da determinação acima, expeça-se certidão para protesto do 

título, havendo interesse da parte credora nesse sentido, mesmo porque 

pode, eventualmente, atrapalhar o comércio e o sustento familiar. Intime-se 

a parte credora e o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-177 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005747-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - 12372-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005747-66.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Citado (ID. 4709773) para pagar 

o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, o executado apresentou justificativa (ID. 4751746), aduzindo que 

as exequentes tentam de forma sorrateira omitir a realidade dos fatos 

induzindo o Juízo em erro. Diz que as exequentes apresentam uma 

planilha cobrando alimentos referentes aos meses de Novembro e 

Dezembro de 2016, mas conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça 

(ID. 4512801), o executado foi intimado no dia 10 de novembro e não no 

dia 08, conforme aduzido. Dessa forma, a obrigação de pagar até o dia 10 

passou para o mês subsequente, ou seja, 10 de Dezembro de 2016, não a 

obrigação de pagamento no mesmo dia em que fora intimado, fato este que 

seria uma anomalia jurídica. Frisa que as exequentes lançam ainda na 

referida planilha débitos do Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro 

de 2016, mês anterior a sua intimação. Assim, não tem a imposição judicial 

do pagamento do valor de R$: 5.100,00 (cinco mil e cem reais) referente 

ao mês de Novembro/2016 e também do plano de saúde do mês de 

Outubro/2016 vencido no dia 06/10/2016 no valor de R$ 1.715,71 e no dia 

17/10/2016 no valor de R$ 1.566,44, totalizando o valor de R$ 3.282,15 

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Dessa forma, 

resta cristalino o lançamento errado dos débitos, devendo ser excluídos 

da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e quinze centavos). Quanto sua possibilidade 

financeira, aduz que o próprio e a exequente Cheila são proprietários de 

um pequeno mercado no bairro Figueirinha em Várzea Grande/MT, no 

entanto, a realidade financeira do Executado não é boa. O “Mercado 

Amigo LTDA - ME” tem faturado em média R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

por mês, sua margem de lucro bruto não passa de 20% (vinte por cento), 

tendo ainda despesas com energia elétrica, água, folha de pagamento, 

atualmente tem 06 (seis) funcionários, sendo somente 02 (dois) com 

carteira assinada, e, assim, sua retirada mensal (pró-labore), não passa 

de um salário mínimo mensal. A referida empresa atualmente possui várias 

dívidas com fornecedores, créditos trabalhistas e até mesmo com 

parentes, e, infelizmente, com agiotas. Descreveu a relação de cheques 

devolvidos: 1º - 29/08/2016 - cheque nº 100849, valor R$ 8.972,52; 2º - 

19/09/2016 – cheque nº 100852, valor R$ 8.615,00; 3° - 19/09/2016 – 
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cheque nº 100856, valor R$ 1.330,00; 5º - 26/09/2016 – cheque nº 

100853, valor R$ 6.673,10. 6º Execução Trabalhista – Processo nº. 

0001653-24.2015.5.23.0106, em tramite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, ajuizada por Gicela Cristina da Silva, no valor de R$ 

5.087,46, e 7º Verbas rescisórias de 04 (quatro) funcionários que 

trabalham no mercado, sem a devida anotação na carteira e demais 

recolhimentos. Assevera que tais dívidas não são quitadas não por mera 

liberalidade do executado, mas sim porque não consegue pagá-las, tendo 

em vista o movimento pequeno de clientes no mercado, corroborada com a 

crise financeira no país inteiro, brigas constantes da exequente Cheila 

com o executado dentro do mercado, seu faturamento caiu de tal forma, 

que não tinha mais crédito com fornecedores para poder comprar a prazo 

via boletos, e, em alguns casos nem a vista, pois já deve o fornecedor 

outras compras. Assevera que mesmo a duras penas, jamais deixou de 

contribuir com sustento e a educação de sua prole, nem mesmo de sua 

ex-esposa, vejamos. As mensalidades escolares foram quitadas - todas 

as parcelas -, ainda no ano de 2016, parcela referente ao mês 12/2016 

anexa. O plano de saúde UNIMED encontra-se ativo e foi devidamente 

pago a fatura referente ao mês Dezembro/2016 R$ 1.560,00 (um mil e 

quinhentos reais). No entanto, o comprovante encontra-se em poder da 

Exequente, a Sra. Cheila, haja vista, que necessitou fazer um 

procedimento cirúrgico e precisou fazer prova do pagamento junto a 

UNIMED para liberação da referida cirurgia, infelizmente não devolveu o 

comprovante para o Executado. Os alimentos devidos nos dias 10/12/2016 

e 10/01/2017 respectivamente estão sendo pagos através de retirada de 

mercadorias no “Mercado Amigo”, semanalmente, no valor médio de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no entanto, a credora se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, fato que pode ser comprovado 

ouvindo algum funcionário do Mercado. Estima-se que desde o mês de 

Novembro/2016, a exequente tenha retirado do mercado um total de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em mercadorias. O Executado a pedido da 

exequente saldou sua dívida com a “Farmácia Droga Campos” no valor R$ 

1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), na data 

de 02 de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. Realizou o 

pagamento das contas de energia da residência das Exequentes, 

referente aos meses de Outubro R$ 269,25, Novembro R$ 209,50 e 

Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, no total de R$ 653,50, conforme 

histórico anexo. Com relação ao pagamento dos alimentos em espécie, o 

executado e a exequente Cheila fizeram um acordo verbal do pagamento 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais, a ser depositado toda 

segunda-feira. O primeiro depósito ocorreu em data de 05/12/2016, 

conforme se verifica do extrato conta da Sra. Cheila. Conforme 

comprovantes anexos, verifica-se que desde o dia 05/12/2015 foram 

feitos 06 (seis) depósitos na conta da Sra. Cheia, e, muitas vezes lhe foi 

entregue em espécie, “em mãos”, nas vezes em que fora retirar as 

mercadorias do “Mercado Amigo”. Contabilizando somente os 

comprovantes, foram depositados na conta da Sra. Cheila um montante de 

R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais). Dessa forma, 

considerando que a obrigação do Executado em pagar os alimentos 

ocorreu no dia 10/12/2016 e venceu somente mais uma prestação 

referente ao dia 10/01/2017, perfazendo um total de R$ 10.050,00 (dez mil 

e cinquenta reais), e, considerando ainda os pagamentos feitos “in natura” 

e em espécie quais sejam: 1 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

mercadorias; 2 - R$ 1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e 

oito centavos) “Farmácia Droga Campos” no valor no dia 02 de janeiro de 

2017; 3 – R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos reais) referente plano de 

saúde; 4 - R$ 653,50 contas de energia; 5 - RS 1.840,00 (um mil e 

oitocentos e quarenta reais), depósito em conta, sem contabilizar o 

montante entregue em mãos e sem recibo, perfazendo um total de R$ 

9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). Ressalta que essa situação o incomoda muito, pois deseja 

contribuir da melhor forma para o sustento principalmente das filhas 

menores. Ocorre que, no momento, realmente não pode o executado 

pagar-lhes os alimentos da forma arbitrada, posto que a quantia imposta é 

totalmente fora dos padrões financeiros em que vive. Ao final, pugnou 

pela exclusão da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil e 

trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), uma vez que resta 

cristalino o lançamento errado dos referidos débitos; para que seja 

acolhida a presente justificativa, pois conforme demonstrado, o executado 

já pagou um total de R$ 9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), quase a integralidade dos alimentos 

que considera devido às exequentes, levando-se em conta a 

argumentação expedida, julgando totalmente improcedente a presente 

execução; pela designação de audiência para oitiva de testemunhas sob 

todo alegado, principalmente sobre a retirada de mercadorias 

semanalmente pela exequente Cheila e sobre a entrega de dinheiro em 

espécie sem a devida entrega dos recibos pela exequente; e, caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugnou pelo envio dos 

autos à Contadoria do Fórum, para desconto dos valores que Vossa 

Excelência entender comprovados, calculando os valores remanescentes 

e divididos em 10 (dez) parcelas. A justificativa foi instruída com 

procuração e documentos (ID. 4751747, 4751749, 4751750, 4751753, 

4751756, 4751762, 4751766 e 4751773). A parte credora manifestou-se 

no ID. 4830130, ressaltando que o executado alega em sua justificativa, 

que o plano de saúde UNIMED, encontra-se ativo e devidamente pago a 

fatura referente ao mês de dezembro/2016, no valor de R$ 1.560,00 (mil e 

quinhentos e sessenta reais), estando, o recibo, em poder da credora, o 

que afirma não ser verdadeiro. Em nenhum momento esse suposto 

“recibo” esteve em seu poder, tendo em vista que de acordo com o extrato 

de serviço de atendimento ao cliente UNIMED, ainda consta em aberto o 

pagamento referente aos meses Novembro e Dezembro/2016, conforme 

documento acostado aos autos. Portanto, o plano de saúde ainda não foi 

liquidado. Em se tratando do pagamento das contas de energia elétrica, o 

Executado alega o pagamento referente aos meses de outubro R$ 269,25, 

Novembro R$ 209,50 e Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, sendo um 

total de R$ 653,50. Impugnou o pagamento referente ao mês de Outubro, 

não podendo ser levado em consideração, tendo em vista, que os meses 

pleiteados nessa ação de execução são os referentes a Novembro, 

Dezembro/2016 e seguintes. Afirma ainda a Exequente Cheila que nunca 

fez nenhum tipo de acordo verbal com o Executado, embora o mesmo 

tenha feito três depósitos, no mês de Dezembro, na conta bancária 

informada pela Exequente na ação de divórcio, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), cada, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos 

reais), sendo ainda um deles não comprovado pelo Executado, conforme 

extrato bancário dos meses em questão acostados aos autos. Impugnou 

os comprovantes de depósitos juntados aos autos pelo Executado de R$ 

300,00 (13/01/2017), R$ 300,00 (23/01/2017) e R$ 340,00 (25/01/2017), 

visto que é referente ao mês de Janeiro/2017, e ainda este último foi 

realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila. Impugnou também 

os comprovantes de depósitos de R$ 2.000,00 e R$ 600,00 realizados no 

dia 29/09/2016, tendo em vista que são referentes ao mês de Setembro e 

foi realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila, sendo estes 

destinados para pagar cheques de fornecedores do Mercado do casal. 

Com relação às dívidas juntadas aos autos pelo Executado na “Farmácia 

Droga Campos”, informou que estas foram realizadas no mês de Agosto, 

Setembro e Outubro, sendo somente uma no mês de Novembro/2016, no 

valor de R$ 124,72, conforme as próprias notas juntadas aos autos pelo 

Executado. Ressaltou ainda, que essas dívidas de farmácia realizadas 

entre o mês de Agosto a Outubro, são de quando a Exequente Cheila e o 

Executado ainda estavam juntos, sendo de medicamentos, leites e fraldas 

para as filhas menores, ora Exequentes, de modo, que impugnou essas 

alegações. Por fim, o Executado alegou ainda, que a Exequente Cheila, tem 

feito retirada de mercadorias no “Mercado Amigo” semanalmente, no valor 

médio de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, sendo estas estimadas desde o 

mês de Novembro/2016, num total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz 

que é uma falácia, nem mesmo uma casa normal com apenas três 

pessoas, sendo um adulto e duas crianças, consumiria um valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por semana, ainda mais que a Exequente Cheila, 

tenha ido neste mercado, aproximadamente de 3 a 4 vezes fazer compra 

de arroz, feijão, carne e produtos de limpeza, pois os demais produtos que 

as Exequentes também necessitam como frutas, verduras, leite, fralda, 

higiene pessoal, iogurte e outros, não vendem no mercado, podendo ser 

provada a veracidade dos fatos com as imagens das câmeras interior do 

mercado e não com depoimento de funcionários que certamente 

responderão somente o que o Executado desejar. Portanto impugnou o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Executado alegou ainda a sua 

impossibilidade financeira quanto ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) de pensão alimentícia arbitrados por Vossa Excelência, tendo em 

vista que o “Mercado Amigo” é o único meio de subsistência tanto do 

Executado quanto das Exequentes, bem como de todos os funcionários. 

Acontece que este Juízo não embasou apenas no rendimento do mercado, 

mas também nas ostentações e sinais de riqueza do Executado em 

boates, bares, jóias, motéis, prostitutas, churrascos, rinha de galo, e 
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inclusive orçamento com dermatologista para transplante capilar, visto, 

que os gastos do Executado ostentados demonstram um patrão de vida 

alto, portanto com grandes possibilidades de pagar alimentos as 

Exequentes, pois já há decisões favoráveis nesse sentido, sobre 

ostentações em redes sociais, inclusive, utilizadas pela receita federal. 

Portanto, diante de tais comprovações conclui-se com facilidade que não é 

verdade as informações do Executado quando informa que não possui 

condição financeira para arcar com o valor dos alimentos arbitrados, 

sendo flagrante a mentira posta nos autos por parte do Executado. Ao 

final, pugnou sejam julgadas improcedentes as alegações e pedidos 

trazidos pelo Executado; impugnou a documentação apresentada; pugnou 

sejam julgados procedentes os fatos e pleitos formulados na presente 

execução, e que seja analisado o que de fato tenha sido recebido pelas 

Exequentes e que seja dado prosseguimento ao feito. (ID. 4830130). A 

manifestação da credora foi instruída com documentos (ID. 4830292 e 

4830328). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela 

rejeição da justificativa, com o decreto da prisão civil do executado 

descontados os valores cujo pagamento foi efetivamente reconhecido 

pela autora, incluindo-se as prestações vincendas e sem prejuízo de 

determinação do protesto do título judicial (ID. 4856339). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A obrigação do executado em pagar alimentos 

encontra-se demonstrada nos autos (ID. 4512794 e 4512801). 

Diversamente do que quer crer o devedor, os alimentos são devidos 

desde a citação, de modo que são devidos desde Novembro/2016. Nesse 

sentido dispõe o art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos: Art. 13. O disposto 

nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de 

desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças 

proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1º. (...) § 

2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 

3º. (...). Foi definido o dia 10 para pagamento da pensão, mas os alimentos 

são devidos desde a citação, de modo que são devidos desde 

10/11/2016. Observo que as credoras não deixaram de ser mulher e filhas 

do devedor e continuam com as mesmas necessidades que possuíam 

quando a família ainda estava unida. A justificativa apresentada pelo 

executado se resume na apresentação de comprovantes de pagamento 

do valor parcial da dívida. Assim, deve ser excluído da dívida total o valor 

pago pela conta de energia do mês de Novembro/2016, a farmácia do mês 

de Novembro/2016 e os depósitos confirmados pelas credoras. Ao 

executado não foi facultado o pagamento das contas da casa para abater 

da dívida alimentícia, sendo, seu dever, o pagamento da pensão em conta 

bancária da esposa e mãe das filhas menores do casal, de modo que 

novos pagamentos deverão ser realizados mediante depósito bancário. A 

alegada incapacidade financeira não é objeto de análise nestes autos. O 

binômio necessidade/possibilidade será apurado nos autos da ação em 

que foram fixados os alimentos, ou, se for o caso, na via recursal. 

Ademais, da justificativa apresentada pelo executado não se vislumbra 

circunstância que denote a absoluta impossibilidade de prestar os 

alimentos, conforme dispõe o artigo 528, § 2º do Código de Processo Civil. 

Mais. O valor a ser pago possui caráter essencialmente alimentar, e, por 

ser a exequente menor de idade, a necessidade é presumida. Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. A 

justificativa do inadimplemento, em ação de execução de alimentos, 

somente deverá ser acolhida em situações excepcionalíssimas, quando 

comprovado o motivo de força maior que retirou a possibilidade de 

pagamento do devedor. Recurso improvido. Agravo de Instrumento nº. 

70018474239, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda. Julgado em 19/03/2007. (Disponível em 

www.tjrs.jus.br - Acesso em 05/10/2010 às 18h47min). Do exposto, 

rejeito a justificativa apresentada pelo executado. Com fundamento no § 

3º, do art. 528, do CPC, DECRETO a prisão civil do devedor pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Intime-se a parte credora para apresentar memória 

atualizada da dívida, excluídos os pagamentos que reconheceu e que 

foram comprovados nos autos, quais sejam: conta de energia dos meses 

de Novembro e Dezembro/2016, nos valores de R$ 209,50 e 174,75, 

respectivamente; 03 depósitos no mês de Dezembro/2016, no valor de R$ 

300,00 cada; 03 depósitos no mês de Janeiro/2017, dois no valor de R$ 

300,00 cada e um no valor de R$ 340,00 (se confirmados pela credora) e 

o valor de R$ 124,72 que corresponde ao pagamento do débito do mês de 

Novembro/2016 da Farmácia Campos, que perfaz o total de R$ 2.348,97 

(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 

Vindo aos autos, expeça-se mandado de prisão civil. O executado deverá 

ser mantido em local diverso dos presos comuns. O alvará de soltura será 

expedido somente com o pagamento integral da dívida em execução. Sem 

prejuízo da determinação acima, expeça-se certidão para protesto do 

título, havendo interesse da parte credora nesse sentido, mesmo porque 

pode, eventualmente, atrapalhar o comércio e o sustento familiar. Intime-se 

a parte credora e o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-98 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000811-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - 9175-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. M. (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. 

1000811-61.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. As partes devem 

informar a quantia que será paga à título de pensão alimentícia, bem ainda 

carrear aos autos documentos que comprovem a existência de bens a 

partilhar. Mais. Não é possível deixar ao alvedrio dos infantes os dias que 

o pai poderá tê-los em sua companhia, sendo razoável a estipulação de 

um período mínimo em que as crianças poderão estar em sua companhia. 

Com o documento dos bens e valores destes, deve ser corrigido o valor 

da causa, em conformidade com o art. 292, do CPC. Dessa forma, 

intime-se os requerentes, via Advogado, via DJE, para emendar a petição 

inicial no prazo de 15 dias. Com a emenda, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de Março de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000890-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - 0017641-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE LOURIVAL MARQUES DOS SANTOS (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. 

100890-74.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. Trata-se de Ação 

de Inventário Negativo. Compulsando os autos, verifica-se que na certidão 

de óbito do “de cujus”, consta que este deixou filhos (ID. 1619165). O 

requerente informa ser o único herdeiro do falecido, o que deve ser 

esclarecido. Ademais, o pólo ativo deve ser emendado na medida em que 

o “de cujus” não deve figurar como parte da ação, mesmo que 

representado. O autor deve informar da necessidade da ação, eis que 

esta não se verifica, inicialmente. Assim sendo, intime-se o requerente, 

por Advogado, para esclarecer acerca dos herdeiros do falecido, para 

corrigir o pólo ativo da ação e informar da necessidade da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 20 de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-177 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005747-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - 18544-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RONDON COELHO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - 12372-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005747-66.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Citado (ID. 4709773) para pagar 

o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, o executado apresentou justificativa (ID. 4751746), aduzindo que 

as exequentes tentam de forma sorrateira omitir a realidade dos fatos 

induzindo o Juízo em erro. Diz que as exequentes apresentam uma 

planilha cobrando alimentos referentes aos meses de Novembro e 

Dezembro de 2016, mas conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça 

(ID. 4512801), o executado foi intimado no dia 10 de novembro e não no 

dia 08, conforme aduzido. Dessa forma, a obrigação de pagar até o dia 10 

passou para o mês subsequente, ou seja, 10 de Dezembro de 2016, não a 

obrigação de pagamento no mesmo dia em que fora intimado, fato este que 

seria uma anomalia jurídica. Frisa que as exequentes lançam ainda na 

referida planilha débitos do Plano de Saúde, referente ao mês de Outubro 

de 2016, mês anterior a sua intimação. Assim, não tem a imposição judicial 

do pagamento do valor de R$: 5.100,00 (cinco mil e cem reais) referente 

ao mês de Novembro/2016 e também do plano de saúde do mês de 

Outubro/2016 vencido no dia 06/10/2016 no valor de R$ 1.715,71 e no dia 

17/10/2016 no valor de R$ 1.566,44, totalizando o valor de R$ 3.282,15 

(três mil duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos). Dessa forma, 

resta cristalino o lançamento errado dos débitos, devendo ser excluídos 

da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil, trezentos e 

oitenta e dois reais e quinze centavos). Quanto sua possibilidade 

financeira, aduz que o próprio e a exequente Cheila são proprietários de 

um pequeno mercado no bairro Figueirinha em Várzea Grande/MT, no 

entanto, a realidade financeira do Executado não é boa. O “Mercado 

Amigo LTDA - ME” tem faturado em média R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

por mês, sua margem de lucro bruto não passa de 20% (vinte por cento), 

tendo ainda despesas com energia elétrica, água, folha de pagamento, 

atualmente tem 06 (seis) funcionários, sendo somente 02 (dois) com 

carteira assinada, e, assim, sua retirada mensal (pró-labore), não passa 

de um salário mínimo mensal. A referida empresa atualmente possui várias 

dívidas com fornecedores, créditos trabalhistas e até mesmo com 

parentes, e, infelizmente, com agiotas. Descreveu a relação de cheques 

devolvidos: 1º - 29/08/2016 - cheque nº 100849, valor R$ 8.972,52; 2º - 

19/09/2016 – cheque nº 100852, valor R$ 8.615,00; 3° - 19/09/2016 – 

cheque nº 100856, valor R$ 1.330,00; 5º - 26/09/2016 – cheque nº 

100853, valor R$ 6.673,10. 6º Execução Trabalhista – Processo nº. 

0001653-24.2015.5.23.0106, em tramite perante a 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, ajuizada por Gicela Cristina da Silva, no valor de R$ 

5.087,46, e 7º Verbas rescisórias de 04 (quatro) funcionários que 

trabalham no mercado, sem a devida anotação na carteira e demais 

recolhimentos. Assevera que tais dívidas não são quitadas não por mera 

liberalidade do executado, mas sim porque não consegue pagá-las, tendo 

em vista o movimento pequeno de clientes no mercado, corroborada com a 

crise financeira no país inteiro, brigas constantes da exequente Cheila 

com o executado dentro do mercado, seu faturamento caiu de tal forma, 

que não tinha mais crédito com fornecedores para poder comprar a prazo 

via boletos, e, em alguns casos nem a vista, pois já deve o fornecedor 

outras compras. Assevera que mesmo a duras penas, jamais deixou de 

contribuir com sustento e a educação de sua prole, nem mesmo de sua 

ex-esposa, vejamos. As mensalidades escolares foram quitadas - todas 

as parcelas -, ainda no ano de 2016, parcela referente ao mês 12/2016 

anexa. O plano de saúde UNIMED encontra-se ativo e foi devidamente 

pago a fatura referente ao mês Dezembro/2016 R$ 1.560,00 (um mil e 

quinhentos reais). No entanto, o comprovante encontra-se em poder da 

Exequente, a Sra. Cheila, haja vista, que necessitou fazer um 

procedimento cirúrgico e precisou fazer prova do pagamento junto a 

UNIMED para liberação da referida cirurgia, infelizmente não devolveu o 

comprovante para o Executado. Os alimentos devidos nos dias 10/12/2016 

e 10/01/2017 respectivamente estão sendo pagos através de retirada de 

mercadorias no “Mercado Amigo”, semanalmente, no valor médio de R$ 

500,00 (quinhentos reais), no entanto, a credora se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, fato que pode ser comprovado 

ouvindo algum funcionário do Mercado. Estima-se que desde o mês de 

Novembro/2016, a exequente tenha retirado do mercado um total de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) em mercadorias. O Executado a pedido da 

exequente saldou sua dívida com a “Farmácia Droga Campos” no valor R$ 

1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos), na data 

de 02 de Janeiro de 2017, conforme comprovante anexo. Realizou o 

pagamento das contas de energia da residência das Exequentes, 

referente aos meses de Outubro R$ 269,25, Novembro R$ 209,50 e 

Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, no total de R$ 653,50, conforme 

histórico anexo. Com relação ao pagamento dos alimentos em espécie, o 

executado e a exequente Cheila fizeram um acordo verbal do pagamento 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) semanais, a ser depositado toda 

segunda-feira. O primeiro depósito ocorreu em data de 05/12/2016, 

conforme se verifica do extrato conta da Sra. Cheila. Conforme 

comprovantes anexos, verifica-se que desde o dia 05/12/2015 foram 

feitos 06 (seis) depósitos na conta da Sra. Cheia, e, muitas vezes lhe foi 

entregue em espécie, “em mãos”, nas vezes em que fora retirar as 

mercadorias do “Mercado Amigo”. Contabilizando somente os 

comprovantes, foram depositados na conta da Sra. Cheila um montante de 

R$ 1.840,00 (um mil e oitocentos e quarenta reais). Dessa forma, 

considerando que a obrigação do Executado em pagar os alimentos 

ocorreu no dia 10/12/2016 e venceu somente mais uma prestação 

referente ao dia 10/01/2017, perfazendo um total de R$ 10.050,00 (dez mil 

e cinquenta reais), e, considerando ainda os pagamentos feitos “in natura” 

e em espécie quais sejam: 1 - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

mercadorias; 2 - R$ 1.911,38 (um mil novecentos e onze reais e trinta e 

oito centavos) “Farmácia Droga Campos” no valor no dia 02 de janeiro de 

2017; 3 – R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos reais) referente plano de 

saúde; 4 - R$ 653,50 contas de energia; 5 - RS 1.840,00 (um mil e 

oitocentos e quarenta reais), depósito em conta, sem contabilizar o 

montante entregue em mãos e sem recibo, perfazendo um total de R$ 

9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos). Ressalta que essa situação o incomoda muito, pois deseja 

contribuir da melhor forma para o sustento principalmente das filhas 

menores. Ocorre que, no momento, realmente não pode o executado 

pagar-lhes os alimentos da forma arbitrada, posto que a quantia imposta é 

totalmente fora dos padrões financeiros em que vive. Ao final, pugnou 

pela exclusão da presente execução o montante de R$ 8.382,15 (oito mil e 

trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos), uma vez que resta 

cristalino o lançamento errado dos referidos débitos; para que seja 

acolhida a presente justificativa, pois conforme demonstrado, o executado 

já pagou um total de R$ 9.964,88 (nove mil novecentos e sessenta e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), quase a integralidade dos alimentos 

que considera devido às exequentes, levando-se em conta a 

argumentação expedida, julgando totalmente improcedente a presente 

execução; pela designação de audiência para oitiva de testemunhas sob 

todo alegado, principalmente sobre a retirada de mercadorias 

semanalmente pela exequente Cheila e sobre a entrega de dinheiro em 

espécie sem a devida entrega dos recibos pela exequente; e, caso não 

seja esse o entendimento de Vossa Excelência, pugnou pelo envio dos 

autos à Contadoria do Fórum, para desconto dos valores que Vossa 

Excelência entender comprovados, calculando os valores remanescentes 

e divididos em 10 (dez) parcelas. A justificativa foi instruída com 

procuração e documentos (ID. 4751747, 4751749, 4751750, 4751753, 

4751756, 4751762, 4751766 e 4751773). A parte credora manifestou-se 

no ID. 4830130, ressaltando que o executado alega em sua justificativa, 

que o plano de saúde UNIMED, encontra-se ativo e devidamente pago a 

fatura referente ao mês de dezembro/2016, no valor de R$ 1.560,00 (mil e 

quinhentos e sessenta reais), estando, o recibo, em poder da credora, o 

que afirma não ser verdadeiro. Em nenhum momento esse suposto 

“recibo” esteve em seu poder, tendo em vista que de acordo com o extrato 

de serviço de atendimento ao cliente UNIMED, ainda consta em aberto o 

pagamento referente aos meses Novembro e Dezembro/2016, conforme 

documento acostado aos autos. Portanto, o plano de saúde ainda não foi 

liquidado. Em se tratando do pagamento das contas de energia elétrica, o 

Executado alega o pagamento referente aos meses de outubro R$ 269,25, 

Novembro R$ 209,50 e Dezembro R$ 174,75 do ano de 2016, sendo um 

total de R$ 653,50. Impugnou o pagamento referente ao mês de Outubro, 

não podendo ser levado em consideração, tendo em vista, que os meses 

pleiteados nessa ação de execução são os referentes a Novembro, 

Dezembro/2016 e seguintes. Afirma ainda a Exequente Cheila que nunca 

fez nenhum tipo de acordo verbal com o Executado, embora o mesmo 
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tenha feito três depósitos, no mês de Dezembro, na conta bancária 

informada pela Exequente na ação de divórcio, no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), cada, perfazendo um total de R$ 900,00 (novecentos 

reais), sendo ainda um deles não comprovado pelo Executado, conforme 

extrato bancário dos meses em questão acostados aos autos. Impugnou 

os comprovantes de depósitos juntados aos autos pelo Executado de R$ 

300,00 (13/01/2017), R$ 300,00 (23/01/2017) e R$ 340,00 (25/01/2017), 

visto que é referente ao mês de Janeiro/2017, e ainda este último foi 

realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila. Impugnou também 

os comprovantes de depósitos de R$ 2.000,00 e R$ 600,00 realizados no 

dia 29/09/2016, tendo em vista que são referentes ao mês de Setembro e 

foi realizado em outra conta bancária da Exequente Cheila, sendo estes 

destinados para pagar cheques de fornecedores do Mercado do casal. 

Com relação às dívidas juntadas aos autos pelo Executado na “Farmácia 

Droga Campos”, informou que estas foram realizadas no mês de Agosto, 

Setembro e Outubro, sendo somente uma no mês de Novembro/2016, no 

valor de R$ 124,72, conforme as próprias notas juntadas aos autos pelo 

Executado. Ressaltou ainda, que essas dívidas de farmácia realizadas 

entre o mês de Agosto a Outubro, são de quando a Exequente Cheila e o 

Executado ainda estavam juntos, sendo de medicamentos, leites e fraldas 

para as filhas menores, ora Exequentes, de modo, que impugnou essas 

alegações. Por fim, o Executado alegou ainda, que a Exequente Cheila, tem 

feito retirada de mercadorias no “Mercado Amigo” semanalmente, no valor 

médio de R$ 500,00 (quinhentos reais), no entanto, se recusa a passar no 

caixa para fazer as devidas anotações, sendo estas estimadas desde o 

mês de Novembro/2016, num total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Diz 

que é uma falácia, nem mesmo uma casa normal com apenas três 

pessoas, sendo um adulto e duas crianças, consumiria um valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por semana, ainda mais que a Exequente Cheila, 

tenha ido neste mercado, aproximadamente de 3 a 4 vezes fazer compra 

de arroz, feijão, carne e produtos de limpeza, pois os demais produtos que 

as Exequentes também necessitam como frutas, verduras, leite, fralda, 

higiene pessoal, iogurte e outros, não vendem no mercado, podendo ser 

provada a veracidade dos fatos com as imagens das câmeras interior do 

mercado e não com depoimento de funcionários que certamente 

responderão somente o que o Executado desejar. Portanto impugnou o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Executado alegou ainda a sua 

impossibilidade financeira quanto ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil 

reais) de pensão alimentícia arbitrados por Vossa Excelência, tendo em 

vista que o “Mercado Amigo” é o único meio de subsistência tanto do 

Executado quanto das Exequentes, bem como de todos os funcionários. 

Acontece que este Juízo não embasou apenas no rendimento do mercado, 

mas também nas ostentações e sinais de riqueza do Executado em 

boates, bares, jóias, motéis, prostitutas, churrascos, rinha de galo, e 

inclusive orçamento com dermatologista para transplante capilar, visto, 

que os gastos do Executado ostentados demonstram um patrão de vida 

alto, portanto com grandes possibilidades de pagar alimentos as 

Exequentes, pois já há decisões favoráveis nesse sentido, sobre 

ostentações em redes sociais, inclusive, utilizadas pela receita federal. 

Portanto, diante de tais comprovações conclui-se com facilidade que não é 

verdade as informações do Executado quando informa que não possui 

condição financeira para arcar com o valor dos alimentos arbitrados, 

sendo flagrante a mentira posta nos autos por parte do Executado. Ao 

final, pugnou sejam julgadas improcedentes as alegações e pedidos 

trazidos pelo Executado; impugnou a documentação apresentada; pugnou 

sejam julgados procedentes os fatos e pleitos formulados na presente 

execução, e que seja analisado o que de fato tenha sido recebido pelas 

Exequentes e que seja dado prosseguimento ao feito. (ID. 4830130). A 

manifestação da credora foi instruída com documentos (ID. 4830292 e 

4830328). O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela 

rejeição da justificativa, com o decreto da prisão civil do executado 

descontados os valores cujo pagamento foi efetivamente reconhecido 

pela autora, incluindo-se as prestações vincendas e sem prejuízo de 

determinação do protesto do título judicial (ID. 4856339). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A obrigação do executado em pagar alimentos 

encontra-se demonstrada nos autos (ID. 4512794 e 4512801). 

Diversamente do que quer crer o devedor, os alimentos são devidos 

desde a citação, de modo que são devidos desde Novembro/2016. Nesse 

sentido dispõe o art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos: Art. 13. O disposto 

nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de 

desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças 

proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. § 1º. (...) § 

2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. § 

3º. (...). Foi definido o dia 10 para pagamento da pensão, mas os alimentos 

são devidos desde a citação, de modo que são devidos desde 

10/11/2016. Observo que as credoras não deixaram de ser mulher e filhas 

do devedor e continuam com as mesmas necessidades que possuíam 

quando a família ainda estava unida. A justificativa apresentada pelo 

executado se resume na apresentação de comprovantes de pagamento 

do valor parcial da dívida. Assim, deve ser excluído da dívida total o valor 

pago pela conta de energia do mês de Novembro/2016, a farmácia do mês 

de Novembro/2016 e os depósitos confirmados pelas credoras. Ao 

executado não foi facultado o pagamento das contas da casa para abater 

da dívida alimentícia, sendo, seu dever, o pagamento da pensão em conta 

bancária da esposa e mãe das filhas menores do casal, de modo que 

novos pagamentos deverão ser realizados mediante depósito bancário. A 

alegada incapacidade financeira não é objeto de análise nestes autos. O 

binômio necessidade/possibilidade será apurado nos autos da ação em 

que foram fixados os alimentos, ou, se for o caso, na via recursal. 

Ademais, da justificativa apresentada pelo executado não se vislumbra 

circunstância que denote a absoluta impossibilidade de prestar os 

alimentos, conforme dispõe o artigo 528, § 2º do Código de Processo Civil. 

Mais. O valor a ser pago possui caráter essencialmente alimentar, e, por 

ser a exequente menor de idade, a necessidade é presumida. Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. A 

justificativa do inadimplemento, em ação de execução de alimentos, 

somente deverá ser acolhida em situações excepcionalíssimas, quando 

comprovado o motivo de força maior que retirou a possibilidade de 

pagamento do devedor. Recurso improvido. Agravo de Instrumento nº. 

70018474239, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Claudir Fidelis Faccenda. Julgado em 19/03/2007. (Disponível em 

www.tjrs.jus.br - Acesso em 05/10/2010 às 18h47min). Do exposto, 

rejeito a justificativa apresentada pelo executado. Com fundamento no § 

3º, do art. 528, do CPC, DECRETO a prisão civil do devedor pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Intime-se a parte credora para apresentar memória 

atualizada da dívida, excluídos os pagamentos que reconheceu e que 

foram comprovados nos autos, quais sejam: conta de energia dos meses 

de Novembro e Dezembro/2016, nos valores de R$ 209,50 e 174,75, 

respectivamente; 03 depósitos no mês de Dezembro/2016, no valor de R$ 

300,00 cada; 03 depósitos no mês de Janeiro/2017, dois no valor de R$ 

300,00 cada e um no valor de R$ 340,00 (se confirmados pela credora) e 

o valor de R$ 124,72 que corresponde ao pagamento do débito do mês de 

Novembro/2016 da Farmácia Campos, que perfaz o total de R$ 2.348,97 

(dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos). 

Vindo aos autos, expeça-se mandado de prisão civil. O executado deverá 

ser mantido em local diverso dos presos comuns. O alvará de soltura será 

expedido somente com o pagamento integral da dívida em execução. Sem 

prejuízo da determinação acima, expeça-se certidão para protesto do 

título, havendo interesse da parte credora nesse sentido, mesmo porque 

pode, eventualmente, atrapalhar o comércio e o sustento familiar. Intime-se 

a parte credora e o Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-69 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000470-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - 0002054-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO ARAUJO DE SOUZA (RÉU)

TIAGO ARAUJO DE SOUZA (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. 

1000470-35.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. O título executivo 

que do qual o autor pretende se exonerar possui mais um beneficiário 

além dos requeridos. Eventual decisão favorável ao autor acabaria por 

atingir quem não é parte no processo, exonerando o autor do pagamento 

de pensão a quem não se sabe deve ser mantida ou não. Intime-se para 
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manifestação. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de Março de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-99 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000452-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - 7099-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. B. (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. 

1000452-14.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. Intime-se a parte 

autora, por Advogados, para indicar o endereço correto e completo do 

requerido, eis que o constante da inicial não indica o bairro de sua 

residência. Com o aporte do endereço, designe-se audiência em 

conformidade com a pauta da Sra. Conciliadora (art. 3º, § 2º, da Lei 

6.515/77). Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e 

intime-se a requerente, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos. Da audiência, 

se não houver acordo, passará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para 

a requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, sob 

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigos 

335, I e 344, do CPC). Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §

§ 1º e 2°, do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Várzea Grande/MT, 20 de Março de 2017. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-1295 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004524-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS QUIRINO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - 7712-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (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. 

1004524-78.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. Intime-se a parte 

autora para trazer aos autos a certidão de dependentes da falecida junto 

a Previdência Social. Compulsando os autos, verifica-se da certidão de 

óbito da Sra. Maria José Maciel, que esta deixou filhos (Id. 3681464). 

Desta forma, intime-se a parte autora, via Advogada, para incluir os filhos 

da falecida na ação ou trazer aos autos o termo de renúncia destes, bem 

ainda encartar o número do CPF da falecida, eis que o constante dos 

autos pertence ao requerente, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo 

da determinação acima e com a indicação pelo autor do CPF da falecida, 

oficie-se à Caixa Econômica Federal, para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, a este juízo a existência de saldo ou outros eventuais valores 

depositados na conta do “de cujus” MARIA JOSÉ MACIEL, DATA DE 

NASCIMENTO: 28/08/1960, FILIAÇÃO: EULALIO VALEMTIM DA SILVA E 

ANA IRVA DA SILVA. Com o aporte dos referidos documentos, diga a 

parte autora e o Ministério Público. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 20 de Março 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: 1000519-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - 9254-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA VASCONCELOS DOS SANTOS (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. 

1000519-76.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a petição inicial deve ser emendada. A ação foi ajuizada 

contra o Espólio de Venâncio Martins dos Santos Neto, representado por 

sua genitora, Eva Maria Vasconcelos dos Santos. Ocorre que o Espólio do 

falecido não figura no pólo passivo da ação, mas apenas seus herdeiros. 

Ademais, verifica-se que há menção apenas da genitora do falecido, sem 

constar a informação acerca do genitor, se está vivo ou se já é falecido. 

Assim sendo, intime-se a parte autora, por Advogado, para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para fazer constar no pólo 

passivo da ação, os genitores do falecido. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 21 de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-98 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003982-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. G. (REQUERENTE)

A. C. G. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - 0012320-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1003982-60.2016.8.11.0002. VISTOS etc. ANA CAROLINA GALDINO 

MONTEIRO GUIMARÃES e PAULO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARÃES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Inicialmente requereram os benefícios da AJG. 

Acerca dos fatos, aduziram que se casaram no dia 27/09/2013, sendo, o 

regime de bens, o da comunhão parcial. Estão separados de fato há 

aproximadamente 06 (seis) meses, sem possibilidade de reconciliação. Da 

união adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, menores de idade, A. B. G. 

M. G. e M. H. G. M. G., nascidos em data de 09/06/2011 e 30/01/2013, 

respectivamente. Os genitores exercerão a guarda compartilhada dos 

infantes, com a decisão conjunta dos genitores acerca de viagens, 

mudança de escola, saúde, passeios, atividades externas tanto escolares 

como religiosas e toda situação relevante na vida dos filhos. Quanto ao 

direito de convivência dos genitores, serão exercidos em finais de 

semanas (sábado e domingo), alternados entre os pais. Durante uma 

semana um genitor ficará 03 (três) dias com os filhos e o outro 02 (dois) 

dias, alternando na semana subsequente. As comemorações do Dia das 

Mães e do Dia dos Pais, bem ainda aniversários dos genitores, os filhos 

passarão respectivamente com o genitor homenageado. Dia das Crianças 

e aniversário dos filhos serão intercalados entre os genitores. A metade 

das férias escolares do meio e do final do ano com cada um dos 

genitores. O Natal e o Ano Novo serão alternados entre os genitores. Os 

genitores poderão realizar viagens com os filhos, com a anuência do 

outro, informando previamente o destino e período da viagem. Qualquer 

evento ou festividade familiar não descrito acima será analisado e decidido 

em conjunto pelos genitores, preservando sempre os interesses dos 

filhos. No tocante à pensão alimentícia, restou consignado que durante o 

prazo de 41 (quarenta e um) meses o genitor pagará aos filhos o 

equivalente a 30% sobre a sua remuneração líquida, e, que após esse 

período, pagará o percentual de 30% de toda a renda bruta do genitor, 

descontando-se apenas o Imposto de Renda e a Contribuição 

Previdenciária. A pensão não incidirá sobre o 13º salário do genitor. 

Acordam ainda que, até a data do efetivo desconto em folha do 1º 

pagamento, as despesas de escola, da cuidadora Sra. Márcia e as demais 

despesas dos filhos serão mantidas pelo autor, bem ainda que com o 

efetivo pagamento da pensão, a genitora providenciará plano de saúde e 

odontológico para os filhos. Na constância do casamento, o casal adquiriu 

01 (um) bem imóvel, financiado junto ao Banco do Brasil, que ficará com o 

requerente, sendo que ele passará ao cônjuge virago 50% do valor que já 

fora pago, qual seja R$ 8.373,68 (oito mil, trezentos e setenta e três reais 
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e sessenta e oito reais), e que do mês de Fevereiro a Abril de 2017, a 

autora pagará ao requerente o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), e 

após essa data a requerente deverá desocupar o imóvel. Informaram 

ainda que o cônjuge virago ficará com o veículo, Toyota, Modelo Etios HB, 

Ano 2016/2017, Placa QBU 6504, sendo a requerente responsável pelo 

pagamento das parcelas do financiamento e que o veículo Marca Toyota, 

Modelo Etios SD XS, Ano 2015/2016, Placa QBM 7220, ficará com o 

Requerente, sendo ele o responsável pelo pagamento do restante das 

parcelas do acordo. Por fim, informaram que o financiamento feito pelo 

Requerente e descontado de sua folha de pagamento será pago 

integralmente por ele. O cônjuge virago pretende voltar a usar o nome de 

solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. A petição inicial foi instruída 

com procuração e documentos (Ids. 3274842, 3274848, 3274862, 

3274863, 3274856, 3274892, 3274893, 3274895, 3274900 e 3274909). Em 

decisão (ID. 3298374), foi indeferida a AJG aos requerentes, com a 

determinação de apuração de custas e taxas judiciárias no Cartório 

Distribuidor, bem ainda a intimação da Patrona para correção do valor da 

causa e recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias. Cálculo 

das custas (ID. 3687141). Manifestação da parte autora, pugnando pela 

juntada do comprovante de pagamento das custas processuais (ID. 

3687574, 3687610, 3687615, 3687775, 3687780 e 368789). Em nova 

decisão (ID. 4462263), foi observado que a decisão contida no ID. 

3298374, não foi integralmente cumprida, uma vez que o feito foi remetido 

para a Contadoria antes da correção do valor da causa pela parte autora, 

motivo pelo qual foram apuradas as custas processuais com base no 

valor da causa indicado inicialmente na inicial, ou seja, R$ 500,00 

(quinhentos reais) – Id. 3687141. A parte autora informou que foi feito o 

recolhimento das custas, no valor indicado pela Contadoria, sem, contudo, 

corrigir o valor da causa (Id. 3687574, 3687610, 3687615, 3687775, 

3687780 e 3687789), motivo pelo qual foi determinada a intimação desta 

para indicar o valor correto da causa e recolher a diferença das custas e 

taxas judiciais. Emenda à inicial apresentada pelos autores (ID. 4485485, 

4485514, 4485532, 4485533, 4644374, 4644405, 4644408, 4644413 e 

4644418). Determinação para a emenda à inicial pela 3ª vez, uma vez que 

o valor da causa foi corrigido de forma parcial, na medida em que foram 

indicados os valores dos bens adquiridos pelo casal na constância da 

união, mas sem considerar o valor da pensão alimentícia a ser paga aos 

filhos menores de idade, bem ainda o recolhimento da diferença das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

processo (ID. 4773107). Manifestação da parte autora, pugnando pela 

juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, referente a 12 prestações alimentícias (item IV) do acordo, bem 

ainda requereu a retificação do acordo no tocante à partilha, basicamente 

em relação ao item VI, subitem 4, que passou a ter o seguinte teor: 4 – Em 

relação à casa financiada, que atualmente está na posse da autora e 

filhos, concordam os autores que sua propriedade ficará com o autor, 

sendo que esse pagará ao cônjuge virago o percentual de 50% das 

parcelas que já foram pagas pelo mesmo até o dia 25/10/2016 (08 

parcelas), que totalizam o valor de R$ 8.373,68 (oito mil trezentos e 

setenta e três reais e sessenta e oito reais). 4.1 – o valor acima citado 

será pago a autora na data de assinatura da presente retificação. 4.2 – 

Acordam ainda que as partes que de Fevereiro a Abril de 2017, pagará a 

autora ao requerente, a título de aluguel do referido imóvel a quantia de R$ 

800,00 (oitocentos reais), sendo que até a data de 31/04/2017, deverá a 

requerente desocupar o imóvel (ID. 4848629, 4848724, 4848726). O 

Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela homologação do 

acordo, com a consequente extinção do processo, na forma do art. 487, 

inciso III, “b” do Código de Processo Civil (ID. 5040190). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que não 

obstante a determinação de emenda à inicial, por três vezes, o valor da 

causa ainda não foi corrigido, bem ainda o recolhimento da diferença das 

custas processuais e taxas judiciárias não fora feito. Assim, a petição 

inicial deveria ser indeferida, com a extinção do processo sem resolução 

do mérito, conforme preconiza o artigo 321, parágrafo único, do CPC. 

Ocorre que para evitar a perda do que já foi feito - inclusive recolhido à 

título de custas e taxas processuais, e, visando resguardar os interesses 

das partes e filhos comuns,com fundamento no artigo 292, § 3º, do 

CPC/2015, corrijo de ofício o valor da causa para o montante de R$ 

98.094,69 (noventa e oito mil, noventa e quatro reais e sessenta e nove 

centavos), que corresponde a soma dos valores dos bens e da pensão 

alimentícia. Em consulta ao sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, no “link 

– Emissão de Guias Online” fora feito a simulação do valor a recolher das 

custas processuais e taxas judiciárias, conforme demonstrado abaixo. 

Vejamos. Restou acima demonstrado que o valor das custas processuais 

e taxas judiciárias, correspondem a R$ 980,95 (novecentos e oitenta reais 

e noventa e cinco centavos), respectivamente, totalizando o montante de 

R$ 1.961,90 (mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa centavos). 

Entretanto, considerando que a parte autora já recolheu a quantia de R$ 

1.734,64 (mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), resta o saldo remanescente de R$ 227,26 (duzentos e vinte e 

sete reais e vinte e seis centavos) a ser recolhido pelos requerentes. 

Assim sendo, intimem-se os requerentes, por Advogada, para recolher a 

diferença das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Corrija-se o valor da causa no sistema PJE. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 23 de Março de 2017. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001806-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONZAGA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS CÓD. N.º 1806-74.2017 Vistos, etc. Considerando o exíguo prazo 

entre a data em que foi designada a audiência de justificação e a própria 

audiência (07 dias), bem como visando dar efetividade aos atos 

processuais e a prestação jurisdicional, determino seja o mandado de 

citação cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com 

urgência que o caso requer. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001806-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONZAGA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS CÓD. N.º 1806-74.2017 Vistos, etc. Considerando o exíguo prazo 

entre a data em que foi designada a audiência de justificação e a própria 

audiência (07 dias), bem como visando dar efetividade aos atos 

processuais e a prestação jurisdicional, determino seja o mandado de 

citação cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com 

urgência que o caso requer. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001806-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONZAGA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS CÓD. N.º 1806-74.2017 Vistos, etc. Considerando o exíguo prazo 

entre a data em que foi designada a audiência de justificação e a própria 

audiência (07 dias), bem como visando dar efetividade aos atos 

processuais e a prestação jurisdicional, determino seja o mandado de 
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citação cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com 

urgência que o caso requer. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001806-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONZAGA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS CÓD. N.º 1806-74.2017 Vistos, etc. Considerando o exíguo prazo 

entre a data em que foi designada a audiência de justificação e a própria 

audiência (07 dias), bem como visando dar efetividade aos atos 

processuais e a prestação jurisdicional, determino seja o mandado de 

citação cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com 

urgência que o caso requer. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001806-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONZAGA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS CÓD. N.º 1806-74.2017 Vistos, etc. Considerando o exíguo prazo 

entre a data em que foi designada a audiência de justificação e a própria 

audiência (07 dias), bem como visando dar efetividade aos atos 

processuais e a prestação jurisdicional, determino seja o mandado de 

citação cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com 

urgência que o caso requer. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-1707 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001806-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - 8938-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONZAGA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

AUTOS CÓD. N.º 1806-74.2017 Vistos, etc. Considerando o exíguo prazo 

entre a data em que foi designada a audiência de justificação e a própria 

audiência (07 dias), bem como visando dar efetividade aos atos 

processuais e a prestação jurisdicional, determino seja o mandado de 

citação cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Cumpra-se, com 

urgência que o caso requer. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-40 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004443-32.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELE GUINCHO PARDAL SERVICOS DE REBOQUE GUINDASTES LTDA - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - 15346-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (RÉU)

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Processo n° 1004443-32.2016.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes dos artigos 2º e 4º da Lei 

10.06/50, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Diante do interesse da parte autora na autocomposição 

§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 14/03/2017, às 14:40 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 21 de novembro de 2016. Ester Belém Nunes Juíza 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: 1004641-69.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CAMPOS (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. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de maio de 2017, às 15h45min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do NCPC. Várzea 

Grande, 16 de março de 2017. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000511-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA GUEDES VIEIRA 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)
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando primeiramente a parte autora para 

manifestar acerca do laudo pericial, no prazo de dez, e em seguida a parte 

requerida, em igual prazo. 23 de março de 2017 ELIZANGELA PEREIRA 

LEITE COSTA

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000112-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO DE CAMPOS (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. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de maio de 2017, às 14h15min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do NCPC. Várzea 

Grande, 9 de março de 2017. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000112-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO DE CAMPOS (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. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de maio de 2017, às 14h15min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do NCPC. Várzea 

Grande, 9 de março de 2017. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000040-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (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. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 3 

de maio de 2017, às 14h45min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do NCPC. Várzea 

Grande, 9 de março de 2017. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004756-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE AUGUSTO TAVARES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - 0014755-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento -MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - 10622-O/MT (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004756-90.811.0002 “Mandado de Segurança” Impetrante: Filipi 

Augusto Tavares Impetrado: Município de Nossa Senhora do Livramento 

Sr. Prefeito Municipal Carlos Roberto da Costa Vistos. Cuida-se de 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar”, impetrado por FILIPI 

AUGUSTO TAVARES, qualificado nos autos em epígrafe contra ato 

praticado pelo Excelentíssimo Senhor PREFEITO MUNICIPAL DE NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO, CARLOS ROBERTO DA COSTA, no qual se 

pretende, em síntese, seja o impetrante empossado no cargo de 

Engenheiro Civil, conforme aprovação obtida em concurso público. 

Relata-se ter sido o impetrante aprovado em segundo lugar no concurso 

público para ocupar o cargo de Engenheiro Civil, para o qual havia apenas 

2 (duas) vagas, tendo o primeiro colocado sido convocado em 13.7.2016. 

Argumenta-se que, mesmo diante de vários contatos com a administração 

municipal em busca de informações acerca de sua não nomeação, o autor 

obteve a resposta de que o motivo seria a falta de recursos 

orçamentários. Aduz-se, ainda, que o impetrado vem 

contratando/designando precariamente outros profissionais para atuar 

como engenheiro civil em fiscalização de obras públicas, a exemplo do 

profissional José Orlando Lehr, designado por diversas vezes após a 

homologação do concurso que se deu em junho de 2016, em preterição 

aos aprovados dentro do número de vagas, segundo se infere das 

Portarias n. 138/2016, n. 225/2016, 266/2016, 267/2016, 270/2016 e 

273/2016, o mesmo ocorrendo com a Engenheira Civil Inês Antônia dos 

Santos, designada por meio das Portarias n. 155/2016, n. 153/2016, n. 

151/2016 e n. 152/2016. Assim, invocando-se julgados em favor da 

argumentação exposta na inicial e sustentando-se a presença dos 

requisitos necessários à obtenção da segurança em sede de liminar, 

pede-se a concessão da medida, com apoio, ainda, em diversos 

documentos. Em suas informações, o impetrado argumenta que dos 

candidatos aprovados em diversos cargos previstos no edital do 

concurso em questão, apenas dois médicos e o controlador interno foram 

convocados por necessidade premente, pois foram levantadas diversas 

denúncias de supostas ilegalidades em relação ao certame e à empresa 

que realizou o concurso, o que atrasou a convocação dos aprovados, 

mas que não houve qualquer contração em preterição do impetrante e por 

isso, pede seja a segurança denegada. As informações vieram 

acompanhadas de documentos. É o relatório. Decido. Estabelece o art. 7º, 

III, da Lei n. 12.016, de 7.8.2009, que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará “(...) que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” Mais usualmente conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente, indispensável é a 

constatação desses dois requisitos para que se obtenha o deferimento do 

pedido liminar em mandado de segurança. Os fatos alegados na inicial 

estão amplamente demonstrados através dos documentos que a instruem, 

sendo flagrante a verificação de que o impetrante foi aprovado em 

segundo lugar para ocupar uma das duas vagas de Engenheiro Civil 

ofertadas no concurso e, que, todavia, até a presente data não foi 

convocado (ID n. 3723166). Também é de fácil verificação o fato de que a 

autoridade coatora contratou, precariamente, ainda no prazo de validade 
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do concurso, outros profissionais para atuarem como engenheiro civil em 

fiscalização de obras pública, conforme se infere das portarias carreadas 

com a inicial (ID n. 3723241, 3723236, 3723234, 3723226, 3723218, 

3723207, 3723198 e 3723791). Como já dito, o impetrante foi aprovado em 

segundo lugar para ocupar uma das duas vagas ofertas para o cargo de 

Engenheiro Civil da comarca de Nossa Senhora do Livramento/MT. Ainda 

que a aprovação não fosse dentro do número de vagas, hipótese em que 

o candidato não ostentaria direito, mas simples expectativa de direito de vir 

a tomar posse no cargo, a partir do momento em que ocorre contratação 

precária dentro do prazo de validade do certame, a mera expectativa se 

convola em direito líquido e certo à nomeação. Nesse sentido a 

jurisprudência: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 

DE ASSESSOR TÉCNICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS, PARA O MESMO 

CARGO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. 

ILEGALIDADE DEMONSTRADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende 

que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em 

concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido 

e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação 

de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, 

com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o 

mesmo cargo ou função. 2. Caso em que a impetrante obteve a 145ª 

colocação no certame, tendo-se inicialmente ofertadas 70 (setenta) vagas 

e posteriormente mais 80 (oitenta), totalizando 150 (cento e cinquenta) 

vagas. 3. Os documentos e fls. 636-1.809 permitem concluir que, 

efetivamente, após a homologação dos resultados do concurso a que se 

submeteu a recorrente, mais de trezentos terceirizados foram ilegalmente 

contratados para o exercício do mesmo cargo para o qual foi aprovada. 4. 

"(...) A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de 

que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o 

mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera 

automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das 

vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição 

arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a 

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de 

validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 

(...)" (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

9.12.2015, Processo eletrônico de Repercussão Geral - Mérito, publicado 

no DJe-072 em 18.4.2016). 5. Recurso Ordinário provido.” (RMS 47.559/RJ 

– Segunda Turma, Rel. Ministro Herman, Benjamin, j. 20.9.2016, p. DJe 

29.9.2016) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO 

PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

OFERECIDAS PELO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO 

DE TEMPORÁRIOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE 

E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. CARGOS VAGOS. INEXISTÊNCIA. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. DENEGAR A ORDEM. (...) 

3. A jurisprudência do STJ firmou que o candidato aprovado em concurso 

público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito líquido e 

certo à nomeação. Durante o período de validade do certame, compete à 

Administração, atuando com discricionariedade, nomear os candidatos 

aprovados de acordo com sua conveniência e oportunidade. 4. Esse 

entendimento (poder discricionário da Administração para nomear 

candidatos aprovados no certame durante sua validade) é limitado na 

hipótese de haver contratação precária de terceiros para o exercício dos 

cargos vagos e ainda existirem candidatos aprovados no concurso. 

Nessas situações, a expectativa de direito destes seria convolada, de 

imediato, em direito subjetivo à nomeação. 5. Tal direito também se 

manifesta quando, durante o prazo de validade do concurso, demonstrado 

o interesse da Administração Pública, surgirem vagas, seja em razão da 

criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância 

decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro 

cargo inacumulável ou falecimento, seja pela realização de novo concurso 

público dentro do prazo de vigência do certame anterior. 6. Não 

caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados 

em concurso público a simples remoção de servidor para outra comarca. 

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prorrogação do 

prazo de validade do concurso público é faculdade outorgada à 

Administração, exercida segundo critérios de conveniência e 

oportunidade, os quais não estão suscetíveis de exame pelo Poder 

Judiciário. 8. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.” 

(RMS 51.321/ES – Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 

16.8.2016, p. DJe 10.10.2016) No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO 

DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA 

DE VAGAS – NÃO COMPROVAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À 

NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 

598.099/MG) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

IMPROVIMENTO. Os candidatos classificados em concurso público fora do 

número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito 

à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito líquido e certo à 

nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no 

edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem 

de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro 

certame.” (TJ/MT - Ap 32459/2014 – Terceira Câmara Cível, Rel. Des. 

Márcio Vida, j. 29.9.2015, p. no DJE 16.10.2015) O Supremo Tribunal 

Federal também se posicionou no sentido de que a ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, para o exercício das 

mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o certame, 

caracteriza-se desvio de finalidade, configurando verdadeira burla à 

exigência constitucional do art. 37, II, da CF, convolando-se a mera 

expectativa de direito dos aprovados, nesse caso, em direito subjetivo à 

posse, consoante se infere do aresto a seguir transcrito: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO 

SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA 

DE CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM 

CERTAME VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou 

com contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do 

cargo para o qual promovera o concurso público, configura ato 

administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira 

burla à exigência constitucional do artigo 37, II, da Constituição Federal. 

Precedente: AI 776.070-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 

22/03/2011. 2. Incasu, o acórdão originariamente recorrido assentou: 

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À 

NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXISTÊNCIA DE 

CANDIDATOS DEVIDAMENTE APROVADOS E HABILITADOS EM CERTAME 

VIGENTE. BURLAÀ EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO ART. 37, II, DA 

CF/88. CARACTERIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. I- A 

aprovação em concurso público, fora da quantidade de vagas, não gera 

direito à nomeação, mas apenas expectativa de direito. II- Essa 

expectativa, no entanto, convola-se em direito subjetivo, a partir do 

momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há 

contratação de pessoal, de forma precatória, para o preenchimento de 

vagas existentes, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em 

concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função. 

Precedentes do STJ (RMS nº 29.973/MA, Quinta Turma. Rel. Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO. DJE 22/11/2010). (...) III- A realização de 

processo seletivo simplificado, no caso ora apresentado, representou 

manifesta afronta à Lei Estadual nº 6.915/97, a qual regula a contratação 

temporária de professores no âmbito do Estado do Maranhão, 

especificamente do inciso VII do seu art. 2º. IV- Com efeito, a disposição 

acima referida é clara no sentido de que somente haverá necessidade 

temporária de excepcional interesse público na admissão precária de 

professores na Rede Estadual de Ensino acaso não existam candidatos 

aprovados em concurso público e devidamente habilitados. (...). Essa 

contratação precária, friso uma vez mais, é uma burla à exigência 

constitucional talhada no art. 37, II, da CF/88. VI- Segurança concedida.” 3. 

Agravo regimental não provido.” (STF – Primeira Turma – ARE 649046 

AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.8.2012). Destaquei. No caso em tela, o 

impetrante logrou êxito em demonstrar, através dos documentos que 

instruem o mandamus, que a administração pública municipal de Nossa 

Senhora do Livramento/MT, durante o prazo de validade do concurso, 

contratou, precariamente, outros profissionais para exercer a função de 

Engenheiro Civil Municipal, em flagrante preterição àqueles aprovados no 

certame e aptos a ocuparem o mesmo cargo ou função. Daí o direito 

líquido e certo do impetrante a merecer o deferimento liminar do pleito. 

Diante do exposto, configurada a presença dos requisitos autorizadores, 

defiro o pedido liminar, com fulcro no art. 7º, III, da Lei do Mandado de 
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Segurança, a fim de ordenar à autoridade impetrada que proceda à 

imediata posse do impetrante no cargo de Engenheiro Civil Municipal. 

Cumpra-se o disposto nos artigos 11 e 12 da lei, ouvindo-se o Ministério 

Público em 10 (dez) dias. Ao final, conclusos. Várzea Grande, 13 de 

março de 2017. Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000248-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO NEY DA S. PROVENZANO, ASSESSOR DE GESTÃO E 

ATENÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS CÉLIA REGINA SANTOS. 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO TRIAGEM Nos 

termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos intimando a parte autora para querendo impugnar a 

contestação, bem como especificar suas provas. Após intime-se o 

requerido para querendo especificar as provas que ainda pretende 

produzir. 23 de março de 2017 IZABELA GOMES DA SILVA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Polo ativo: [Bruno Costa 

Alvares Silva - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS 

MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 

(IMPETRANTE), SEBASTIÃO NEY DA S. PROVENZANO, ASSESSOR DE 

GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO 

(IMPETRADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS CÉLIA 

REGINA SANTOS. (IMPETRADO)] 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 

DE VÁRZEA GRANDE

Intimação Classe: CNJ-1289 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003407-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - 15623-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

Processo nº 1003407-52.2016.811.0002 Vistos, etc. Intime-se a 

Requerente, por intermédio de seu patrono, para se manifestar acerca da 

realização do procedimento cirúrgico, no prazo legal. Após voltem-me 

conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000946-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BLANCO CANAVARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - 12184-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000946-73.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor da UNIÃO. Diante de 

tal circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 15 de fevereiro de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Mackson Douglas Boabaid de Souza OAB/MT 20.201, na 

qualidade de advogado do autor do fato Airton Braz da Silva, nos autos 

código 204655, para participar da audiência de instrução e julgamento 

designada no dia 10 de abril de 2017, às 17h, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande-MT.
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